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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 

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

موظفو طب أسنان 
األطفال متميزو 

األداء-أفضل أصل 
تمتلكه العيادة

واحرتافية،  ومربحة  فعالة،  العيادة  لتكون   •
ينبغي عىل كامل الفريق أن يعزف نفس القطعة 

بعد  بعد ساعة، ويوماً  املوسيقية ويكررها ساعًة 

بإتقان،  مكتوباً  ونصاً  إعداداً  ذلك  يتطلب  يوم. 

كل  يف  صحيحة  بطريقٍة  ألدائه  جيداً  وتدريباً 

األوقات.

خمس طرق لقبول 
خطة العالج

• لقد أوضحت دراسة لجمعية طب األسنان 
مستعدون  الكبار  من   40% أن  األمريكية 

لإلستغناء عن املعالجة السنية بسبب التكلفة
هي  للمرىض  العالجية  الخطة  عرض  طريقة 
مايجب الرتكيز عليه للحصول عىل قبول أعىل 

للخطط العالجية يف عيادتك.

واملعلومات  اإلجرائية  املعلومات  حشد   •
أما  العالج،  خطط  تأجيل  يف  يتسبب  التقنية 
املشاركة.  عىل  يحّفز  فهو  النشط  االستامع 
التي يعانون  أّن املشاكل  عندما يشعر املرىض 
بالخطط  قبولهم  املرجح  فمن  مفهومة،  منها 

العالجية التي تضعونها معاً.

التخطيط لتنمية 
العيادة القائمة

•  إتصل )نعم، أنت، طبيب األسنان( بجميع 
املرىض الجدد يف نفس اليوم الذي يتصلون فيه 

لحجز املوعد. 

• المر�ن الجدد سيعرفونك مسبقاً خالل 
عالقتك  تتحسن  سوف  الأول.  موعدهم 
بمرضاك الجدد، وسوف يرتفع قبول العالج. 
عذر  هناك  ليس  جيدة.  أشياء  كلها  هذه 

لعدم القيام بذلك.

• حاول إجراء هذا التغيري البسيط يف تقديم 
خطتك العالجية: "هل تريد منا أن نبدأ الرعاية 

هذا اليوم؟"
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هذا هو الوقت 
االستثنائي المتالك 

عيادة خاصة
لألطباء  اإلدارية  املصاريف  التجارية. متوسط   •
خالل  ومن  املايض،  يف   .  73%  -  55% بني  ترتاوح 

األرباح املرتفعة املتحصلة من رسوم طب األسنان 

التجاري  العمل  تشغيل  من  األسنان  أطباء  متكن 

عىل أساس االستبصار والرسعة يف فهم وضع العمل 

التجاري والتعامل معه -الفطنة التجارية.

• أثناء الركود االقتصادي الكبري يف األعوام 2008-
2009، انخفض إنتاج عيادات طب األسنان بصورٍة 

كبرية وكانت أكرب معاناة لعيادات التجميل بشكل 

خاص. كان وقتاً مزعجاً للعديد من أطباء األسنان، 

وقد سمعت الكثري من الشكاوى.

الذي  اإلنتاج  انخفاض  أّن  املرشق،  الجانب   •
كابده أطباء األسنان مل يكن شيئاً يُذكر مقارنًة مع 

املعاناة التي تحملتها الصناعات األخرى يف فقدان 

واإلفالس،  التجارية،  األعامل  وخسارة  الوظائف 

واإلغالق القرسي، وحاالت الطالق، وضغوط تغيري 

منط الحياة.

األعامل  ورجال  الكربى  الرشكات  الحظت   •
طب  عيادات  أّن  الحظوا  األذكياء  املستقلون 

األسنان مربحة بشكٍل ميكن التنبؤ به عندما تدار 

من  الرابح  الفريق  إىل  وانضموا  سليمة  بطريقة 

عن  املتعددة  العيادات  إمرباطوريات  بناء  أجل 

.)merger( والدمج )acquisition( طريق الحيازة

أطباء  أّن  هو  سمعته  قد  تكن  مل  ما   •
نسبة  تبلغ  ذلك،  من  العكس  عىل  األسنان، 

.1% من  أقل  التجارية  أعاملهم  يف  الفشل 

أنفسهم  يجدون  األسنان  أطباء  بعض   •
مضغوطني لتحقيق إنتاٍج عال )عىل الرغم من أّن 

هذا ال ينطبق عىل جميع مؤسسات طب األسنان 

هؤالء  فإّن  اآلمن،  الشيك  باختيار  املدمجة(. 

األطباء لن تكون لديهم تجربة الحلم األمرييك، بل 

سيجعلون غريهم أغنياء

 تغييرات لعبة 
تسويق طب أسنان 

األطفال
تعداداً  األكرث  البرشية  املجموعات  أحد هذه   •
العاملية  للحرب  التالية  السنوات  مواليد  هو جيل 

الثانية Baby boomers وهم مواليد الفرتة 1964 

األمريكية  املتحدة  الواليات  وتشكل   1946  –

النسبة األكرب اآلن والتي تعادل % 25 من تعداد 

السكان.

تنوعاً  أكرث  العموم  وجه  عىل   Y الجيل  آباء   •
من حيث االنتامء العرقّي. أبوة هذا الجيل تتميز 

كليهام  أّن  ومبا  واألب،  األم  بني  توازن  بوجود 

مسؤوٌل عن اإلعالة، فإّن االنتباه إىل أطفالهم يكون 

أقل تنظيامً وال نجدهم يولون تلك العناية الكبرية 

ألطفالهم.

القدمية  الرسائل  نفس  تستخدم  ال   •
املستهلكة مع آباءGeneration Y . ال تستمر 
ترعرع  التي  الرائعة  القدمية  الصورة  نفس  يف 
مناقشة  تواصل  ال  األربعينيات.  مواليد  معها 
لربنامج  مواكباً  كن  القدمية.  الخدمات  نفس 

.Generation Y آباء

3 أسباب على 
شبكة اإلنترنت 
تدفع المرضى 
الختيار العيادة 

المنافسة
• شبكة اإلنرتنت هي أرض املعركة للمرىض الجدد 
الدالئل  يف  اإلعالن  عرص  وىّل  لقد   .21 القرن  يف 

الورقية واسعة االنتشار )الصفحات الصفراء(.

 Leap Clixx ِقبل  من  أُجريت  دراسة  أسفرت 

بأنهم  أقروا  قد  املستهلكني  من   %97 أّن  عن 

أو  يرمونها  الصفراء  للصفحات  استالمهم  عند 

يستعملونها كحاجٍز للباب.

• عيادتك تواجه اآلن منافسة أشد من أي وقٍت 
من  الرقمي  للتسويق  الصحيحة  املقاربة  مىض. 

شأنها أن تضمن تفضيل املرىض املحتملني لعيادتك 

عىل ما سواها من العيادات املنافسة. 



9

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

إدارة العيادة

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-MAR  2017

السمعة الطيبة 
والمراجعات 

اإليجابية على 
اإلنترنت:

أكثر أهميًة من أي 
وقٍت مضى لعيادات 
طب أسنان األطفال.

أو  اسمك  عن  بحثت  قد  تكن  لم  إذا   •
نت مؤخراً، فقد حان  ن�ت اسم عيادتك عل الإ

الوقت للقيام بذلك.

منهجية  اتباع  الأسنان  أطباء  ينبغي عل   •
والرد  النقدية  المراجعات  طلب  ي 

�ن واضحة 
عليها ومراقبتها بانتظام.

متكرر  وبشكٍل  نت  ن�ت الإ مراجعات  تبدأ   •
فعندئٍذ  العيادة  عن  نمطية  شكوى  بإظهار 

يث والتقييم.  يجب ال�ت
بؤر  وإزالة  البحث  إىل  الأسنان  أطباء  يحتاج 
وصدق  بأمانٍة  الضعف  نقاط  أو  الخلل 
وإيجاد سبل للقضاء عل المراجعات السلبية 

قبل حدوثها.

اتيجية. تحّدث  الستماع هو أفضل اس�ت  •
الآباء والأمهات وتعرّف عل  مع محبيك من 

ن تجربة مرضاهم. حونه لتحس�ي ما يق�ت

"للتنفيس"  مجالً  والأمهات  الآباء  أعِط   •
لإخبارك  فرصة  امنحهم  نت،  ن�ت الإ خارج 
وإخبار موظفيك عن استيائهم. قم بتدريب 
والأمهات  الآباء  معرفة  عل  موظفيك 
أن  قبل  الغضب  فتيل  ونزع  ن  المحبط�ي

يتحول هذا الغضب إىل مالحظة سلبية.

الطاقة اإليجابية 
في إدارة سلوك 
األطفال المرضى 

وآبائهم
أّن  األسنان  طب  عيادات  بعض  تفرتض   •
هنالك فائدة من خفض توقعات العمالء، وذلك 
ألنه كلام كانت توقعات املرىض وآبائهم أقل، 
من املرجح أن يقل استياؤهم. لكن، العيادات 

الذكية تدرك أّن رفع التوقعات أفضل بكثري.

دهان  مثل:  أشياء  السلبية  املؤرشات   •
عىل  والفوىض  املتقرش،  أو  امللطخ  الجدران 
املواد  روائح  إىل  باإلضافة  مباعثها،  اختالف 
التحذيرية،  تلمس"  ال   " ولوحات  الطبية، 

واألثاث القديم أو غري املريح.

املوجهة  واملوسيقى  الزاهية،  األلوان   •
لألطفال  املالمئة  واألنشطة  األرس،  أو  لألطفال 
يف غرف االنتظار، واألهم من كل ذلك الوجوه 

الودودة املبتسمة.

نصيحة العمر 
لألطباء الشباب

• الدرس األكرث أهمية  والذي يفوق الصفقة 
بأهميته هو الشخص املشارك يف الصفقة

• الدرس الثاين األكرث أهمية- حتى لو بدت 
الصفقة غاية يف الجودة، فعليك أن تفرتض أنّها 

قد تكون غري حقيقية.

مخطئون  املال  كل  بادخار  ينصحون  الذين   •
وكذلك حال الذين ينصحون بإنفاق املال كله.

مطالبات  من  أفلس  قد  طبيباً  مطلقاً  أر  مل   •
األخطاء الطبية. أي إفالس كان نتيجة االستثامر يف 

عمل تجاري خاص والضامن الشخيص للديون من 

قبل رشيك أو ضامن.

عائلتك،  ومع  عملك،  يف  مستمتعاً  كنت  إذا   •
وتحليت بصحٍة جيدة، فإنّك متتلك األشياء املهمة 

يف الحياة. 
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لتنمية مهاراتك الخاصة

لزيادة دخلك

وللمحافظة على الميزة التنافسية

لإلشتراك السنوي

األسنان   طب  لجمعيات   خاصة  اشتراك  أسعار 
وكليات  طب األسنان واإلشتراكات الجماعية.

مجلة  من  شخصية  نسخة  على  بالحصول  تمتع 
اقتصاديات طب األسنان وتسليمها مباشرة إلى 

العيادة الخاصة بك

على  المقاالت  جميع   إلى  الكامل  بالوصول  تمتع 
االنترنت، والمميزات، واألرشيف

MENA

العملالتعامل مع التنمر في الحماية من اإلختالس

34
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تأثرًا  السطور  أكثر  أحد  تتضمن  البنه  حياتية  نصيحة  بولونيوس  يقدم  هاملت،  مسرحية  في 
."Neither a borrower, nor a lender be بمسرحية شكسبير، وذلك عندما قال: " ال ُتقرض وال تقترض المال

المهنية.  حياتهم  بداية  في  الشباب  لألطباء  تقديمها  أود  التي  للنصيحة  خالصة  يلي  فيما 
السيئ،  أو  الجيد  بالشكل  كان  سواء  الناس  يفعله  ما  حول  المالحظات  على  مبنية  النصيحة 

وكذلك على سنوات خبرتي التي تمثل خبرة شريحة األطباء.

LIFETIME ADVICE TO YOUNG 
(AND NOT SO YOUNG) DOCTORS
BRANDON S. COLLIER, JD, LLM

نصيحة العمر 
لألطباء الشباب
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الدرس األكثر أهمية 
والذي يفوق الصفقة بأهميته هو 

الشخص المشارك في الصفقة
 THE MOST IMPORTANT LESSON- MORE
 IMPORTANT THAN THE DEAL IS THE

PERSON IN THE DEAL

يك الجيد وضعاً سيئاً ثم يحرز نتيجًة جيدة،  من الممكن أن يأخذ ال�ش

اء  أ وضعاً جيداً ثم يخّربه. عندما يقوم الأطباء ب�ش يك الس�ي وقد يأخذ ال�ش

أو بيع عيادة، فإّن التعامل يميل لالستمرار عل أساس طبيعة وحسن نية 

ي الصفقة، وليس عل العقود المكتوبة. من الحصافة 
الأطراف المشاركة �ن

أن تشارك فقط الأشخاص الجيدين. مهما تكن جاذبية الصفقة، عليك أن 

أ السمعة.  ترصف النظر عنها إذا كنت تريد المشاركة مع أي شخص س�ي

وستكتشف  فشاركه  أحدهم،  سمعة  سوء  سبب  من  متأكداً  تكن  لم  إذا 

السبب بنفسك.

الدرس الثاني
األكثر أهمية- حتى لو بدت الصفقة غاية 
في الجودة، فعليك أن تفترض أّنها قد 

تكون غير حقيقية
 THE SECOND MOST IMPORTANT

 LESSON- IF IT LOOKS TOO GOOD TO BE
TRUE, PRESUME IT IS NOT TRUE

ي جميع الأوقات. كل عرٍض يُقّدم لك 
هذه القاعدة العالمية صحيحة �ن

سيبدو رائعاً. إذا لم يكن كذلك، سيعود المتعهد إىل لوحة الرسم ويقوم 

يمكن  ل  معتمد،  عرض  أنه  عل  تقديمه  يمكن  ح�ت  اضات  الف�ت بتغي�ي 

ير رفضك للصفقة. عبء الدفاع عن  معه خسارة الصفقة. ليس عليك ت�ب

قرارك ل يقع عليك، فالعبء يتحمله المتعهدون الذين سيبذلون قصارى 

جهدهم لحملك عل الإحساس بالذنب أو الشعور بالغباء لعدم تهافتك 

ي يلجؤون إليها.
ي الحيلة ال�ت

س من الوقوع �ن عل ما يعملون من أجله. اح�ت

الدرس الثالث
 األكثر أهمية- كّون فريقًا من 

المستشارين
 The third most important lesson- Build a team of

advisors

ي تمثيل الأطباء. خذ توصيات 
ن �ن ن محاٍم ومحاسب متخصص�ي قم بتعي�ي

بالمستشارين لأنهم يقدمون المشورة  من الأطباء الآخرين. يُدعى هؤلء 

أما أنت فعليك أخذ القرار. نعرف بعض الأطباء الذين لم "يُسمح" لهم 

لهذه  محاسبيهم  ارتياح  لعدم  نظراً  قانونية  حسومات  عل  بالحصول 

ة ح�ت  كب�ي برهبة  يشعرون  الحظ،  لسوء   ، ن المحاسب�ي بعض  الحسومات. 

ي تدقيق الحسابات بحيث ل يسمحون للعمالء بالحصول عل حسومات 
�ن

قم  التدقيق،  من  يخاف  المحاسب  أّن  وجدت  إذا  وعة.  م�ش عدوانية، 

. ن بتغي�ي المحاسب�ي

بقية الدروس، من دون ترتيب 
معين 

 THE REST OF THE LESSONS, IN NO 
 PARTICULAR ORDER

مندوبو المبيعات
 SALES PEOPLE

عن  معيشتهم  يكسبون  المبيعات  ي  مندو�ب أّن  حقيقة  عنك  تغيب  ل 

طريق البيع. إنهم مستشارون غ�ي متجردين. " المراجعة" بواسطة مندوب 

المبيعات أداة للمبيعات.

مندوبو المبيعات يؤكدون عل نقاطهم القوية ويتجاهلون أو يسقطون 

ي ينبغي أن أكون عل 
نقاط الضعف. ل تستِح. اسأل: " ما هي المشاكل ال�ت

وعٍي بها؟".

يكن  لم  إذا  المبيعات.  مندوب  من  ائب  الرصن المشورة حول  تطلب  ل 

اء. إذا تم  يبية، فإنّه ل يستحق ال�ش اء بدون فوائد �ن ير ال�ش مكان ت�ب بالإ

. ح�ت وإن  ي ي�ب اء، فاحصل عل رأي ثاٍن من مستشارك الرصن إغراؤك بال�ش

كان مندوب المبيعات صديقاً، أو رجل دين، أو قريباً، أو ح�ت طبيباً آخر، 

اء يبقى مجرد مندوب مبيعات وتنطبق عليه القواعد الخاصة  لكنه عند ال�ش

ي المبيعات. لقد عرفت أطباء يأخذون أسوأ القرارات عندما يكون  بمندو�ب

اء أو الستثمار. الصديق هو من يقوم بال�ش

   لقد عرفت أطباء 
يأخذون أسوأ القرارات 
عندما يكون الصديق 

هو من يقوم بالشراء أو 
االستثمار 
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األولويات المالية 
  FINANCIAL PRIORITIES

ي 
�ن الأوىل  استثماراتك  تكون  أن  ينبغي  لذا  مالً،  يستدعي  المال  تكوين 

لك، ثم إنشاؤك برنامجاً للتقاعد وكذلك  ن ي هو م�ن
عيادتك. الستثمار الثا�ن

ن عل الحياة،  أبنائك. طوال هذه المراحل، تأكد من امتالك تأم�ي تعليم 

ن المسؤولية. ، وتأم�ي ي ن ط�ب ن عل العجز، وتأم�ي وتأم�ي

تمتع  المال،  من  المزيد  لديك  ويتوفر  الأولويات  هذه  ي 
تستو�ن عندما 

فإّن  الستثمار،  وبرامج  ن  التأم�ي عن طريق  لنفسك  حماية  إذا جعلت  به- 

هذا سيوفر لك المرونة وإنفاق المال المتبقي لالستمتاع بحياتك. ل تحرم 

عائلتك من معاي�ي الحياة الحالية من أجل توف�ي المال لما هو أبعد من 

احتياجاتك المعقولة. 

لهذه الطريقة العديد من المزايا:

•   التخلص من بعض الخالفات الزوجية.
•   بعض الأطباء يتوفون قبل الستمتاع بمدخراتهم، لذا من الأفضل 
يك حياتك لأن رحلة واحدة معك خ�ي من قيامه  أن تقوم برحلٍة مع �ش

ن بعد موتك. برحلت�ي

الذين  حال  وكذلك  مخطئون  المال  كل  بادخار  ينصحون  الذين     •
ينصحون بإنفاق المال كله.

 " نفاق هي المفتاح. ل يمكن لـ "خب�ي ن الدخار والإ فالموازنة الجيدة ب�ي

أن يجعلك تأخذ مثل هذه القرارات.

خذ إجازاتك
TAKE YOUR VACATIONS

العطالت  ن  ب�ي اجمع  الضغط.  عالية  للمهن  ورية  �ن الإجازات   

والجتماعات المهنية كلما أمكن ذلك. بوسعك إنشاء عالقات مهنية جديدة 

نتاج الكلي يرتفع بأخذ بعض  تزيد معرفتك، وأحياناً تحد من النفقات. الإ

ن الذين ل يأخذون إجازات  الوقت للعطلة. يجب أن ترتاب من الموظف�ي

ي أداء مهام الوظيفة، وقد 
إطالقاً، لأّن هذا يش�ي إىل تكريس غ�ي صحي �ن

يش�ي إىل أّن الموظف يقوم بعمليات اختالس.

إنتبه للمرضى المبالغين
 BEWARE OF PATIENTS AT THE

EXTREMES
وقد  ام،  اح�ت بقلة  البعض  يعاملك  : سوف  ن المتناقض�ي للمر�ن  انتبه 

يعاملك البعض الآخر كقديس. ينبغي أن ترتاب من المريض الجديد الذي 

يقول لك " أريد أفضل عالج ممكن، المال عندي ليس بذي أهمية". قد 

ث للدفع. يكون المال غ�ي مهم لأنّه ل يك�ت

تحقق  عدم  حال  ي 
�ن ضدك  الدعاوى  يرفع  من  أول  هؤلء  يكون  قد   

لفريق  جهداً  يعت�ب  جيدة  نتائج  عل  التأكيد  الواقعية.  غ�ي  توقعاتهم 

اً،  كث�ي المريض  لك  تملق  إذا  المريض.  تعاون  يتطلب  والنجاح  العمل، 

ٍ منها لتعاونه هو.  ي جزٍء كب�ي
ي تحققت تعود �ن

ه أّن النتيجة الجيدة ال�ت أخ�ب

ام  الح�ت من  القليل  ويكّنون  بصحتهم  اً  كث�ي ثون  يك�ت المر�ن  بعض 

هذا  خدماتك.  من  بالستفادة  المر�ن  هؤلء  لمثل  تسمح  ل  لأطبائهم. 

العمل  ساعات  بعد  ما  ومواعيد  الطارئة،  غ�ي  الحالت  مقاومة  ي 
يع�ن

بإلغاء  وسيقومون  لوقتك  الهتمام  من  القليل  يولون  إنّهم  ِقبلهم.  من 

المواعيد لأي سبٍب تافه. 

ل تأخذ مبلغاً ضئيالً من المر�ن عن المواعيد الفائتة. الرسوم البسيطة 

الموعد  عن  يغيبون  فقد  خياراً  المر�ن  تعطي  الفائتة  المواعيد  مقابل 

ي المريض الذي غاب عن الموعد 
يأ�ت عندما  ليتحملوا غرامًة بسيطة. مثالً 

ي المستقبل دون عذٍر 
ه بأّن تكرار الغياب �ن لزيارة العيادة مرًة أخرى، أخ�ب

مقبول سينهي مواصلة العالج.

شكْك في االستثمارات                                             
 BE SKEPTICAL ABOUT  INVESTMENTS

احتمال  ذهنك  ي 
�ن فضع  والكمال،  الجودة  ي 

�ن غاية  الستثمار  بدا  إذا 

معظم  عليها.  يبدو  ي 
ال�ت بالصعوبة  ليس  الستثمار  حقيقي.  غ�ي  كونه 

الأطباء يحصلون عل أفضل خدمة بجعل استثماراتهم معقولة وبسيطة، 

الأخطاء  وتفادي  المدخرات،  خالل  من  المالية  احتياجاتهم  ي 
وتستو�ن

ة، ومضاعفة النمو. الكب�ي

تذّكر أنه ل أحد يهتم بمالك سوى نفسك وزوجك. تستطيع الستثمار 

كيفية  تعلم  ي 
�ن الوقت  بعض  إنفاق  ي 

�ن الرغبة  لديك  توافرت  إذا  بكفاءة 

الستثمار.

ي يديرها آخرون. لم أر مطلقاً طبيباً 
ي المشاريع التجارية ال�ت

ل تستثمر �ن

ي 
قد أفلس من مطالبات الأخطاء الطبية. أي إفالس كان نتيجة الستثمار �ن

يك أو ضامن. عمل تجاري خاص والضمان الشخصي للديون من قبل �ش

عيادتك ليست مؤسسة 
تجارية بل مؤسسة مهنية

 YOUR PRACTICE IS NOT A BUSINESS;
IT'S A PROFESSION

ن عل  ك�ي  بل هي مهنة: هناك بالتأكيد جانب تجاري لعيادتك، لكن ال�ت

المال يعت�ب قهراً ذاتياً )self-defeating(. أغ�ن الأطباء الذين عرفتهم كانوا 

ي بعد المر�ن دائماً. 
يركزون عل مرضاهم أما المال فهو يأ�ت

كن راضيًا
SATISFIED

 إذا كنت مستمتعاً يف عملك، ومع عائلتك، وتحليت بصحٍة جيدة، فإنّك متتلك 

األشياء املهمة يف الحياة. 
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سريري

Easy.
اطلبوا بكل سهولة

ن أدواتهم وعدتهم  المفضلة. ◄ ن والأطباء البارع�ي للجراح�ي

◄  . ي يجب أن ل يتأثر عالج المر�ن بنقص التموين الط�ب

يجب أن ل تتوتر أعصاب الطبيب بمشاكل التموين  ◄
  . ي 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�ش

توف�ي الأدوات والمواد المطلوبة خالل أيام معدودة.  ◄

التوصيل لباب العيادة. ◄

نت. ◄ ن�ت الطلبات ع�ب الإ

نت. ◄ الدفع ع�ب الن�ت
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الطاقة اإليجابية في إدارة سلوك 
األطفال المرضى وآبائهم

BARBARA SHELLER, DDS, MSD

بال الفكرة  فّعال  أطفال  أسنان  طب   " تحقيق  هي  المقال  لهذا  الرئيسية 
لعدم  األساسية  بالفكرة  الخاص  الجزء  المقال  هذا  ويتناول  خوف"، 
الخوف. كثيرًا ما ُيغفل دور األطفال المرضى و/ أو آبائهم في تشكيل 
المرضى  بعض  أّن  هي  الحقيقة  أّن  مع  األسنان،  طب  لمهنيي  بالنسبة  وخوف  توتر  مصدر 

وآبائهم قد يسببون قلقًا وتوترًا لعيادات طب األسنان وعيادات طب العائلة.
الخبر السار هو أنك بعيٌد عن العجز في هذه الحاالت؛ فلديك الكثير الذي بوسعك القيام به 

لتحسين سلوك األطفال مرضى األسنان وآبائهم والسيطرة عليه.

 THE POWER OF POSITIVITY IN
 MANAGING PEDIATRIC PATIENT
AND PARENT BEHAVIOR
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فائدة رفع توقعات 
المرضى وآبائهم

 THE BENEFIT OF RAISING PATIENT 
  AND PARENT EXPECTATIONS

ض بعض عيادات طب الأسنان أّن هنالك فائدة من خفض توقعات  تف�ت

العمالء، وذلك لأنه كلما كانت توقعات المر�ن وآبائهم أقل، من المرجح 

أن يقل استياؤهم. لكن، العيادات الذكية تدرك أّن رفع التوقعات أفضل 

ي ذلك إىل أن ما يتوقع المر�ن أو آباؤهم 
، وهم يعللون السبب �ن بكث�ي

حدوثه عادًة ما يدفعهم لفهم ما يحدث بالفعل. تتكون توقعات المر�ن 

جدولة  أو  استقبالهم  عند  وبالتحديد  المبكرة  المراحل  ي 
�ن العيادة  عن 

ديكور  وكان  وفعالة  لبقة  بطريقة  المواعيد  جدولة  تم  فإذا  مواعيدهم 

دخولهم  لحظة  حاب  بال�ت المر�ن  إحساس  عل  ويبعث  جذاباً  العيادة 

إىل العيادة، فمن الطبيعي أن يتوقعوا تجربة إيجابية، ومن هنا سيبحث 

يجابية بدلً من إيجاد العيوب. ي تؤكد توقعاتهم الإ
المر�ن عن الأسباب ال�ت

إشارات ترحيبية دافئة
PROVIDE WARM,WELCOMING SIGNAL

المجرد  الفكر  مركز  هي   )Prefrontal cortex( الجبهي  الفص  ة  ق�ش

عات  ن )Abstract thinking(، وتحليل الفكرة، وتنظيم السلوك، وَمجَمع ال�ن

السلوكية والعاطفية. إنها الجزء من الدماغ الذي يساعد المر�ن وآباءهم 

ي عيادتك وما إذا كانوا يريدون 
عل تحديد ما إذا كانوا يريدون تلقي العالج �ن

أثناء زيارتهم  مواصلة عالجهم فيها، كما يؤثر أيضاً عل كيفية ترصفهم 

لعيادتك.

 nonverbal( اللفظية  غ�ي  يماءات  الإ بتفس�ي  يقوم  ي  الب�ش الدماغ 

الأسنان  وسلوك طبيب  البيئة  مظهر  ذلك  ي 
�ن بما  معها،  والتفاعل   )cues

ء الأك�ش فعاليًة والذي تقوم به العيادة للسيطرة  ي
وموظفي العيادة. ال�ش

التواصل  وإشباع  تهدئة  هو  ي  إيجا�ب بشكٍل  الجبهي  الفص  ة  ق�ش عل 

العيادة  تظهر  أن  للغاية  المهمة  الأمور  للدماغ. من  الجتماعي-العاطفي 

بأنهم  وآبائهم  المر�ن  قناعة  لتعزيز  دافئة  ترحيبية  إشارات  والموظفون 

قد اختاروا المكان الصحيح. 

عندما تقوم العيادة بذلك بصورة سليمة، تنساب الأمور بسالسة، لكن 

عندما ل تكون كذلك يكون الطريق مليئاً بالمطبات.

قم بإرسال اإلشارات 
اإليجابية

 SEND THE RIGHT SIGNALS 
ء جيد يتم  ي

ي إحساس فوري عندما يكون هناك �ش
بوصفي أماً، ينتاب�ن

ي حال عيادات 
، وأعتقد أّن كل الآباء ينتابهم نفس الإحساس. �ن تجاه طفلي

ات السلبية أشياء مثل: دهان  الأسنان وعيادة طب الأ�ة، تشمل المؤ�ش

ضافة إىل  ، والفو�ن عل اختالف مباعثها، بالإ الجدران الملطخ أو المتق�ش

روائح المواد الطبية، ولوحات " ل تلمس" التحذيرية، والأثاث القديم أو 

غ�ي المريح.

يجابية فتشمل : الألوان الزاهية، والموسيقى الموجهة  شارات الإ أما الإ

ي غرف النتظار، والأهم 
لالأطفال أو الأ�، والأنشطة المالئمة لالأطفال �ن

من كل ذلك الوجوه الودودة المبتسمة. 

   من األمور المهمة 
للغاية أن تظهر العيادة 

والموظفون إشارات 
ترحيبية دافئة لتعزيز 

قناعة المرضى وآبائهم 
بأنهم قد اختاروا المكان 

الصحيح 
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إستحوذ على تفكير الطفل 
CAPTURE CHILD ATTENTION

نجاز الذي سيحرزه الطبيب عل كر�ي الأسنان،  لن يهتم الأطفال بالإ

تقييد  قبول  عليهم  كان  فقد  سلوكهم.  يتغ�ي  سوف  جلوسهم  وبمجرد 

قد  كانوا  وربما  العيادة،  إىل  طريقهم  ي 
�ن السيارة  مقعد  عل  حركتهم 

تعاملوا  أو  عليه،  اعتادوا  مما  أبكر  وقت  ي 
�ن مالبسهم  وارتدوا  استيقظوا 

ٍء مزعج أثناء حياتهم اليومية الروتينية. ولهذا السبب يجب عليك  ي
مع �ش

ورة تغي�ي سلوكهم كي  تقليل الحاجة إىل أن يشعر الأطفال ويوجهون برصن

ي غرفة النتظار بعيادتك.
يتكيفوا  �ن

ي غرفة النتظار، ولكن 
ل ينبغي عليك توف�ي وسائل التسلية لالأطفال �ن

يجب جذب انتباههم. هناك سبب لتوف�ي أقالم ودفاتر التلوين لالأطفال 

ي المطاعم أثناء إعداد الطعام لهم، وهذا الأمر قد يكون مفيداً أيضاً 
�ن

ألعاب  توف�ي  فإّن  انيتك،  ن ي حال سمحت م�ي
بعيادتك. �ن النتظار  ي غرفة 

�ن

واجب"   " ن  الأذن�ي سماعات  توف�ي  أن  كما  ممتازة،  فكرة  يعت�ب  ونية  إلك�ت

ح�ت ل يسمع الأطفال الأك�ب سناً ما يفعله الأطفال الأصغر سناً والعكس 

بالعكس.

ي اعتبارك أّن قيامك باستحواذ تفك�ي الطفل يوفر عل الأم القيام 
ضع �ن

القلق  من  يخفف  سوف  ة  قص�ي ٍة  لف�ت خاء  بالس�ت لالأم  السماح  بذلك. 

ة الزيارة.  ي طوال ف�ت ويجعلها تظل بمزاج إيجا�ب

وإليك نصيحة إضافية تقلل من الحاجة إىل استخدام مهارات تكييف 

ي 
�ن التثقيفية  الفيديو  مقاطع  تعرض  ل  سواء:  حٍد  عل  والآباء  المر�ن 

ي معظم الحالت سيكون انتباههم موجهاً إىل حقيقة أّن 
غرفة النتظار. �ن

إجراءات عالج الأسنان عل وشك البدء.

ركز على المستقبل
 KEEP YOUR FOCUS ON THE FUTURE 

ن الآن مريضك أيضاً  ل تنَس أنّك تريد أن يكون مريضك ذو العام�ي
ي سن 16. لذا، تأكد من أن تكون عيادتك ذات توجه عائلي واضح. 

�ن
الصغار،  لالأطفال  مناسبة  الأخرى  العيادة ومكوناتها  ديكور  كان  إذا 
. لتفادي قولً مثل: " أمي، أعتقد  ن فإنّها قد ل تكون جاذبة للمراهق�ي
ّ الذهاب إىل عيادات أسنان المر�ن الأك�ب سناً" تأكد من توفر  أّن علي

ن والمراهقات. الكث�ي من الأنشطة المالئمة للمراهق�ي

خالصـــة
بخدمات  بالفعل  ن  مقتنع�ي ليصبحوا  وآبائهم  مرضاك  توجيه  يمكنك 

فعالية  كمدى  تفعله  ما  بكل  التام  الهتمام  طريق  عن  وذلك  عيادتك 

العيادة،  إىل  وصولهم  لدى  استقبالهم  دفء  ومدى  المواعيد،  جدولة 

كر�ي  عل  يجدونه  الذي  بالرتياح  والشعور  النتظار،  غرفة  ومالءمة 

احتياجات  أي  إدارة  العالج، و�عة  بعد  ما  توجيهات  ووضوح  الأسنان، 

أو مشاكل ما بعد العالج. كل هذه الأمور تستدعي تضافر جهود الفريق 

ي كان 
ي يشغلها طبيٌب واحد. الأيام ال�ت

ي العيادات ال�ت
العامل ككل، ح�ت �ن

يتوىل فيها شخٌص واحد كافة المهام قد ولت. 

ليس المطلوب هو بذل المجهود من قبل الفريق فقط، بل من الرائع 

من  البتهاج.  عل  وباعثاً  معدياً  سيكون  الذي  المجهود  ذلك  أثر  رؤية 

ي عيادتك. إنهم 
المهم أن يرى المر�ن وآباؤهم أناساً سعداء يعملون �ن

ي 
أعضاء فريق طب أسنان يحبون ما يقومون به من عمل ويحبون الأ� ال�ت

يقدمون لها الخدمة.

    ال تعرض مقاطع الفيديو التثقيفية 
في غرفة االنتظار، في معظم الحاالت 

سيكون انتباههم موجهًا إلى حقيقة أّن 
إجراءات عالج األسنان على وشك البدء 
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إختيار أفضل نظام الستمرارية 
األعمال في العيادة

 CHOOSING THE BEST BUSINESS
CONTINUITY SYSTEM FOR YOUR PRACTICE

DANIEL EASTY & STEVE WHITE

من أهم القرارات التي تواجهها إدارات األعمال في أية صناعة هو كيفية إدارة المعلومات 
ُنظٍم  استحداث  تم  الماضي،  العقد  خالل  التكنولوجيا  طفرة  مع  الوقت.  مرور  مع  المتراكمة 
إدارة آمنة فحسب، ولكن أيضًا لضمان استمرارية العمل والتشغيل في حال حدوث أي عطل 
أو تلف للملفات. في حين تتوفر العديد من الخيارات وعلى وجه الخصوص في صناعة طب 
األسنان، من المهم معرفة مزّية كل نظام من ُنظم استمرارية البيانات الختيار النظم األفضل 

لعيادتك واألهم من ذلك، لمرضاك.
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ماذا تعني 
استمرارية 
األعمال؟

  WHAT IS BUSINESS CONTINUITY?                                                 

بالستجابة  الأسنان  لعيادة  تسمح  خطة  عن  عبارة  الأعمال  استمرارية 

ي تؤثر عل الحاسوب الخادم 
للحوادث أو حالت الطوارئ أو المخاطر ال�ت

server دون إيقاف التشغيل اليومي أو التدّخل فيه.

هناك جانبان لخطة استمرارية األعمال:

أرشفة البيانات
 DATA ARCHIVING 

عن طريق نقل ملفات محّددة لم تُعد تُستخدم بشكٍل يومي من خادم 

حاسوب العيادة مما يجعل الحاسوب الخادم أك�ش تنظيماً.

حفظ نسخة احتياطية من البيانات 
DATA BACKUP

 ،storage locker external hard drive مختارة  ملفات  بوضع   
ونقلها من الملفات الرئيسية إىل موضٍع مختلف.

نُظم استمرارية الأعمال قطعت شوطاً طويالً عل مر السنوات القليلة 

ي الذهاب إىل عيادة طبيب أسنان، كانت 
الماضية. عل الأرجح عندما بدأت �ن

كافة المعلومات الخاصة بك موثقة عل الورق ومخزّنة داخل خزانة ملفات 

بتخزين  الطبيب  يقوم  الخزانة،  تلك  ء  تمتلي حالما  الأمامي.  المكتب  ي 
�ن

ي 
�ن وتُخّزن  المكتب  من  معلوماتهم  وتُنقل  النشطة،  غ�ي  المر�ن  ملفات 

مكاٍن آخر. عل الرغم من أّن تلك المعلومات لم تعد تتطلب مساحًة قّيمة 

ي خزانة الملفات، فلن يكون من السهل دائماً الوصول إليها إذا لزم الأمر. 
�ن

ن تلك الخزانات من التلف  بالإضافة لذلك، يجب عل أطباء الأسنان تأم�ي

التخزين يحتوي  لأّن موقع  الطفح ال�قة نظراً  أو  الحريق  المادي، مثل 

. بيانات مهمة و�ية خاصة بالمر�ن

مع التقدم التكنولوجي، تّم نقل معلومات المر�ن الآن كلياً تقريباً إىل 

ونية. اسُتحدثت نظم استمرارية الأعمال لأخذ الملفات  نُظم توثيق إلك�ت

غ�ي النشطة من خادم الحاسوب ونقلها إىل خادم مادي منفصل أو خادم 

معتمد عل تقنية السحاب cloud-based server لتخزين البيانات. هذه 

العمل  مكان  تأثر  ي حال 
�ن الأعمال  ي 

�ن بالستمرار  للعيادات  تسمح  النظم 

بحادثة وتخزين معلومات المر�ن المهمة بأمان.

ما هي أهمية استمرارية األعمال؟
WHY IS BUSINESS CONTINUITY 

IMPORTANT?
                             

  COSTالتكلفة
 إحدى الفوائد الرئيسية لأرشفة البيانات هي تقليل حجم مجلد البيانات 

الأولية الموجودة عل خادم الحاسوب. عن طريق التخّلص من المعلومات 

ي 
، يمكنك تخفيض الرسوم ال�ت ورية من الخادم الأسا�ي اليومية غ�ي الرصن

تدفعها عيادتك نظ�ي نظم النسخ الحتياطي للبيانات المعتمدة عل تقنية 

من  الكث�ي  أّن  حيث   ،cloud-based data backup systems السحاب 

هذه النظم تتقا�ن رسوماً أك�ب كلما زادت أحجام الملفات.

SECURITYاألمن
أحد الجوانب المهمة لستمرارية العمل هو إيجاد نظام يمكنه حماية 

 Patterson Dental من  DDS Rescueالبيانات بطريقٍة آمنة. نظم مثل

تأخذ صورة خادم الحاسوب كل ساعة عل مدار اليوم. بنهاية كل يوم، 

يقوم فريق العمل بفحص جودة صور النسخ الحتياطي للتأكد من أنها 

الُنسخ  فحص  عل  يعمل  النظام  وس.  ف�ي عل  تحتوي  ول  معيبة  غ�ي 

ي ثالثة مواقع، مما يضمن لك مهما حدث، أّن البيانات ل تزال 
الحتياطية �ن

صالحة لالستعمال.

end-to-إىل طرف من طرف  التشف�ي  كذلك  ز  ي�ب الخاص  النظام  هذا 

ق  end encryption . أولً، يُشّفر خادم DDS Rescue نفسه، ح�ت إذا ُ�ِ

من شخص ما، فلن يكون هذا الشخص قادراً عل اقتحام النظام وقراءة 

يتم  ثانياً،  مسؤولية.  أي  تحّمل  يجنبك  مما   ، بالمر�ن خاصة  بيانات  أي 

اً، يتم تشف�ي البيانات بمجرد  تشف�ي البيانات قبل إرسالها إىل السحاب. أخ�ي

لعيادتك  الأمن  من  الأقص  الحد  تحقيق  وبالتاىلي  السحاب،  إىل  وصولها 

ومرضاك.

ي ثالثة مواقع 
المعلومات محمّية �ن أّن هذه  المهمة هي  النقاط  إحدى 

ي الخادم أو إخالل بأمن 
ي حال حدوث عطل �ن

ي أنّه �ن
مختلفة. وهذا يع�ن

من  الأحدث  الحتياطية  النسخة  داد  اس�ت يمكنك  سوف  المعلومات، 

نت بينما يتم تركيب خادم جديد محمّي.  ن�ت المعلومات وعرضها عل الإ

يرادات  هذا من شأنه أن يجعل عيادتك تعمل بصورٍة طبيعية ويحقق الإ

المأمولة.
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ما الذي ينبغي أن تأخذه العيادات 
في االعتبار عند شراء نظام استمرارية 

األعمال؟
 WHAT SHOULD PRACTICES KEEP IN 

MIND WHEN PURCHASING A 
BUSINESS CONTINUING SYSTEM?

يقتصر  األعمال  استمرارية  نظام  1.هل 
الشركة  أّن  أم  فقط،  الموقع   على 
المصنعة توفر حل تقنية السحاب كذلك؟ 
ن 

ّ إذا كان النظام مقترصاً عل الموقع فقط، فمن المهم أن يكون الح�ي

من  الخادم،  للحاسوب  بالإضافة  الأعمال.  استمرارية  جهاز  لحفظ  آمناً 

المهم التأكد من الحماية المادية لجهاز استمرارية الأعمال. للقيام بذلك، 

ي خزانة حاسوب خادم مثبتة 
تأكد من تخزين الجهاز خلف باب مغلق أو �ن

بالمسام�ي إىل الجدار، ومغلقة بالمفتاح.

عل  معتمد  ومخزن  مادّي  موقع  من  يتألف  ي 
ثنا�أ نظام  استخدام 

من  لأنّه  ونظراً  متعددة.  مواقع  ي 
�ن المعلومات  حماية  سيضمن  السحاب 

نت، يمكنك عرض  ن�ت الممكن الدخول إىل كامل الحاسوب الخادم ع�ب الإ

كافة الملفات ومواصلة إدارة غرفة عمليات الأسنان عن بعد.

جميعها  ليست  الأعمال  استمرارية  نظم  أن  اعتبارك  ي 
�ن ضع  كذلك 

كة المصنعة توفر جهاز مراقبة 365/7/24 وأنّه  متماثلة. تأكد من أّن ال�ش

كة  ي غضون دقائق بعد تلقي ال�ش
بوسعك استعادة القرص الثابت بأكمله �ن

ونك أنّهم  ي تقنية المعلومات سوف يخ�ب
ن �ن لمكالمتك. معظم المتخصص�ي

يستطيعون القيام بعملية الستعادة ب�عة، ولكن هذه ال�عة بالنسبة 

ي أيام.
لهم قد تع�ن

2.كيف سيتم رصد البيانات؟ 
ي حفظ البيانات عن بعد، فإنّها 

النظم التقليدية، مع أنّها فعالة جداً �ن

لن تكون قادرة عل التحقق من نوعية صور النسخة الحتياطية. لحسن 

الحظ، هناك منتجات مثل DDS Rescue تقوم بأخذ صورة من الحاسوب 

الخادم كل ساعة، والتحقق من صحة تلك الصور يومياً.

مشكلة  ستواجه  الخادمة  الحواسيب  عدد  ثلث  من  يقرب  ما  أّن  بما 

رئيسية أو ثانوية خالل سنوات استخدامها، فإنّه من المهم توظيف فريق 

ي إصالح الخلل أو إرسال 
رصد يمكنك العتماد عليه من شأنه المساعدة �ن

التوجيهات للعناية بالمشكلة ح�ت قبل تعطل الخادم.

HIPAA و النظام متطلبات  3.هل سيلبي 
HITECH واالمتثال للمعلومات الشخصية؟ 
مع وجود لوائح لحماية المعلومات الشخصية عل أعل مستوى، من 

ائه سوف يحمي خصوصية  وري التأكد من أّن النظام الذي قمت ب�ش الرصن

ته يجب أن ينّفذ الضمانات الأمنية المتوافقة  مرضاك. النظام الذي اخ�ت

مع HIPAA وHITECH والمتثال للمعلومات الشخصية.

4.إلى أي حٍد تسهل استعادة البيانات 
هناك  كان  إذا  ما  إليها،  الحاجة  عند 
عطل في الحاسوب الخادم وحاجة إلى 
استعادة مجلد البيانات الفعلية، أو حاجة 
إلى الوصول إلى البيانات المحفوظة؟ 

النظم  من  أي  تقييم  المهم  من  الخادم،  الحاسوب  تعطل  حال  ي 
�ن

إىل  الوصول  من  التمّكن  عدم  يمكن.  ما  بأ�ع  البيانات  استعادة  يمكنه 

بعض    . المر�ن بيانات  استعادة  ن  لح�ي عيادتك  أعمال  سيوقف  البيانات 

ي قد تستغرق بضعة أيام أو ح�ت أسابيع قليلة، من الممكن 
كات، وال�ت ال�ش

ن وخسارة المال. لذلك من  ي إلغاء المواعيد وإهدار وقت ثم�ي
أن تتسبب �ن

منتظم  نحٍو  الحتياطية عل  ملفاتك  لرصد وفحص  نظام  إيجاد  المهم 

ي الأعمال برصف النظر عن نوع المشكلة 
لضمان إمكانية استمرار عيادتك �ن

ي تحدث.
ال�ت

بالبحث عن  ننصحك  الأعمال،  استمرارية  نظام  لعيادتك  يكن  إذا لم 

لمرضاك  القّيمة  المعلومات  يحمي  لن  النظام  لعيادتك.  نظام  أفضل 

ي حال حدوث أسوأ مشكلة.
فحسب، بل سيساعد عيادتك لتكون جاهزة �ن
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العمليات جاهزة  العمل وكل غرف  فريق  األسبوع وتجد  بداية  عيادتك في  إلى  تدخل 
وجدول مواعيد المرضى كامالً وممتلئًا لعدة أشهر مقبلة. وهنالك مرضى على قائمة 
أبكر.  وقٍت  في  العالج  على  للحصول  وذلك  المواعيد  بعض  إلغاء  في  يأملون  االنتظار 
لمعرفة  الطبية  السجالت  ومراجعة  المواعيد  جداول  باستعراض  يقومون  الموظفون 
االحتياجات الخاصة بكل طفل مريض وعائلته ليتسنى لك ولموظفيك تقديم أفضل رعاية 

ممكنة.  تبدأ يومك باجتماع صباحي-واآلن حانت ساعة العمل.
ثم بعد زيارة كل طفل، يتحاور الموظفون مع آباء المرضى بإتقان وحماس وثقة وخبرة. 
األم  أو  لألب  جيدًا  شعورًا  يعطي  مما  الموظفون  يقوله  ما  تمامًا  اآلباء  يفهم  أن  ينبغي 
وبالتالي االمتثال للتوصيات. في حال الرعاية الترميمية، يشرح الموظفون طبيعة اإلجراء 
بطريقة سرية ويعطون تعليمات ما بعد اإلجراء لآلباء بحيث تكون شاملة وسهلة الفهم. 

 موظفو طب أسنان األطفال متميزو
األداء-أفضل أصل تمتلكه العيادة

HIGH-PERFORMING PEDIATRIC STAFF: 
THE BEST ASSET A PRACTICE HAS!

RHEA HAUGSETH, DMD
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العيادة  لموظفي  تكون  أن  ينبغي  ي 
ال�ت الصورة  هي  هذه 

. يعمل الفريق بطريقٍة جماعية  الذين يتمتعون بالأداء العالي
يفعل  كما  إليه  الموكلة  المهام  بأداء  عضو  كل  ويقوم 
ز أفضل ما لدى كل فرد  و ي�ب ا؛ فالمايس�ت الموسيقي ضمن الأوركس�ت
من أفراد الفرقة الموسيقية، بحيث يعمل كل موسيقي بشكٍل مستقل ولكن 

ي أعضاء الفرقة الموسيقية.
بتناغم جميل مع با�ت

الممكن  من  عياداتنا.  ي 
�ن الفريق  عمل  طريقة  عل  الكالم  هذا  ينطبق 

العيادة  لتكون  اليومي، ولكن  العمل  أثناء  ة  أن تكون لدينا إشارات صغ�ي

نفس  يعزف  أن  الفريق  كامل  عل  ينبغي  افية،  واح�ت ومربحة  فعالة، 

يتطلب  يوم.  بعد  ويوماً  ساعة،  بعد  ساعًة  ويكررها  الموسيقية  القطعة 

ي 
ذلك إعداداً ونصاً مكتوباً بإتقان، وتدريباً جيداً لأدائه بطريقٍة صحيحة �ن

ي الفريق. الموظفون 
كل الأوقات. إنّه يبدأ بالطبيب ثم ينتقل لكل عضو �ن

به  يشارك  الذي  القدر  بنفس  رائعة   زيارة  تنفيذ  ي 
�ن يشاركون  داريون  الإ

الموظفون ال�يريون. وبالنتيجة سيكون لدينا فريق عل مستوًى عاٍل من 

ي الأداء.
ن �ن الكفاءة والتم�ي

الحقيقي  الفرق  أسنان.  عيادة  أي  ي 
�ن متماثلة  دارية  الإ المسؤوليات 

داري  الإ الفريق  أّن  هو  الأطفال  عالج  عل  تقوم  ي 
ال�ت الأسنان  عيادة  ي 

�ن

من  الأم.  أو  الأب  مع  وإنما  المريض،  مع  الأحيان  أغلب  ي 
�ن يتواصل  ل 

ي حال عدم قدرتهم عل رؤية 
ورة العالج لالآباء �ن الصعب أحياناً إيضاح �ن

ء مؤلم أو مزعج.  ي
ورة، أو ما لم يشتِك الطفل المريض من �ش هذه الرصن

ي الأسنان، ولكن 
الآباء يعرفون كيف يشعرون عندما تكون لديهم مشاكل �ن

ورة أن يكون بوسعهم فهم ما يشعر به أطفالهم. هنا تكمن  ليس بالرصن

ات تصوير  داري. كام�ي ورة وجود نصوص مكتوبة بشكٍل جيد للفريق الإ �ن

مساعدة،  عوامل  تكون  قد  التشخيصية  الشعاعية  والصور  الفم  داخل 

رعاية  ومقدم  الأب  ن  ب�ي للثقة  برمته  الأمر  يعود  المطاف  نهاية  ي 
�ن ولكن 

شادة بالطبيب  صحة الأسنان. الفريق الذي تلقى تدريباً جيداً يعمل عل الإ

وزمالئه بأنهم الأفضل ويعطي أمثلة داّلة عل صحة كالمه ويغرس الثقة 

ي أيٍد رائعة وأمينة. 
ي نفوس الآباء ويطمئنهم عل أّن أطفالهم �ن

�ن

الأسنان  أطباء  مساعدو  بالغة.  أهمية  أيضاً  بالطبع  ال�يري  للفريق 

   لتكون العيادة فعالة، 
ومربحة واحترافية، ينبغي على 

كامل الفريق أن يعزف نفس 
القطعة الموسيقية ويكررها 
ساعًة بعد ساعة، ويومًا بعد 

يوم. يتطلب ذلك إعدادًا ونصًا 
مكتوبًا بإتقان، وتدريبًا جيدًا 

ألدائه بطريقٍة صحيحة في كل 
األوقات 
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تماماً  أدوارهم  معرفة  عليهم  يجب  والأسنان  الفم  صحة  واختصاصيو 

بسالسة.  العمل  أداء  الفريق  لكامل  يتس�ن  ح�ت  الحالت  مختلف  ضمن 

، يجب أن  بالمر�ن أّن معظم عيادات طب أسنان الأطفال مزدحمة  بما 

. يجب أن تكون وظيفة كل فرد  تكون النظم محكمة لمنع حدوث الفو�ن

يقدم  بالهدوء.  الشعور  والآباء  المر�ن  عطاء  لإ للرقابة  وخاضعة  سلسة 

أعضاء الفريق الرعاية بأعل مستوًى من الكفاءة، سواء أثناء العمل بشكٍل 

ة للطبيب. مستقل، أو أثناء تقديم المساعدة المبا�ش

ن مختلفة لممارسة طب الأسنان تتضمن   مختلف الوليات لديها قوان�ي

الأسنان  طب  لمساعدي  يمكن  ي 
ال�ت المهام  من  مختلفة  مستويات 

ي صحة الفم والأسنان القيام بها. عيادات طب أسنان الأطفال  واختصاص�ي

ك فرق عملها لأقص حد يسمح به القانون، فتسمح لهم مثالً  الناجحة تُ�ش

 ،)Sealants( والِختامات ،)Fluoride varnish( باستخدام طالء الفلوريد

 matrix( طة وأوتاد المصفوفة والسدود المطاطية )rubber dams(، وأ�ش

 etch-and-bond( والربط  الحفر  وأجهزة   ،)bands and wedges

والأسنان  الفم  صحة  لختصاصيات  الوليات  بعض  تسمح   .)systems

بالقيام بإجراءات إعطاء الحقن، بينما تسمح وليات أخرى لمساعدي طب 

ميمات. قم بتدريب فريقك  ي وطالء ال�ت
الأسنان ذوي المهام الواسعة بح�ن

ال�يري عل استخدام قدراته لأقص حد يسمح به قانون الولية.

استخدام فرد واحد من أعضاء الفريق بدلً من فريق مؤلف من أربعة 

وربحية  فعاليًة  أك�ش  العيادة  يجعل  الإجراءات  ي 
�ن ن  شخص�ي أو  أشخاص 

. عل سبيل  بمقدار الضعف نظراً لأّن ذلك يتيح رؤية عدد أك�ب من المر�ن

ي 
�ن الطبيب  مساعد  ينجزه  أن  يمكن  الذي  الفلوريد  طالء  تطبيق  المثال، 

ي كانت توضع 
غضون ثواٍن فقط، يوفر وقتاً أك�ش من الطريقة الأقدم ال�ت

ي داخل الفم. طالء الفلوريد يوفر امتصاصاً 
ي الصوا�ن

فيها رغوة الفلوريد �ن

ي إطالق الفلوريد وربما الكالسيوم 
أفضل بواسطة مينا الأسنان، ويستمر �ن

والفوسفات أثناء بقائها عل الأسنان. الطلب من المريض تأجيل استخدام 

الأسنان.  عل  رائعاً  اً  تأث�ي للفلوريد  يجعل  ساعات  لعدة  الأسنان  فرشاة 

عضو آخر من أعضاء الفريق يمكنه وضع الِختام بطريقٍة فعالة، مما يزيد 

ة جداً دون الحاجة إىل أي وقت من الطبيب  من إنتاجية العيادة بصورٍة كب�ي

للتدخل.

هنالك عدة طرق لتحقيق عزل جيد لوضع الِختام بشكٍل جيد. إحدى 

الطرق الأك�ش حداثًة هي نظام الأيسوليت )Isolite system( الذي يوفر 

عزلً تاماً لنصف الفم وبالتاىلي رفع فعالية الفريق بشكٍل رائع. بعض أنواع 

ترطيباً  تتطلب  أخرى  أنواع  بينما  تماماً،  جافة  أسناناً  تستدعي  الِختامات 

أو  البازغة حديثاً  الدائمة  اس  الأ�ن ي حالت 
�ن المساعدة  شأنه  من  خفيفاً 

ي بها حفر )pits( وشقوق 
اس الأساسية )primary molars( ال�ت ح�ت الأ�ن

 )armamentarium( الطبيب العتاد لدى  إيجاد ذلك  )fissures( عميقة. 

ي المرة 
ي القيام بالإجراء بشكٍل صحيح �ن

اً من قدرة فريق العمل �ن يحسن كث�ي

الأوىل، ويقلل من فشل الإجراءات وإعادة الإجراءات. 

جعل موظفيك أك�ش براعًة )proficient( أي )أداء الإجراء بشكٍل أفضل( 

دمج  عن طريق  أ�ع(  بشكٍل  الإجراء  )أداء  أي   )efficient( فعاليًة  وأك�ش 

المفتاح  هو  الأطفال  أسنان  طب  مجال  ي 
�ن الجديدة  اللعبة  ات  متغ�ي

لتحقيق ربحية عيادتك.

الموظفون، خاصًة  العيادة هي  تمتلكها  أن  يمكن  ي 
ال�ت الأصول  أفضل 

مع  يتواصلون  ن  الموظف�ي أّن  وبما  الأطفال.  بعالج  تقوم  ي 
ال�ت العيادات 

تصميمه  يجب  اللفظي  وغ�ي  اللفظي  التواصل  فإّن  وآبائهم،  الأطفال 

وتنفيذه بشكٍل جيد ليتس�ن تقديم أفضل رعاية وزيارة ممكنة. العيادات 

انية للتدريب لن تحقق العوائد المالية  ن ي الوقت وتخصص م�ي
ي تستثمر �ن

ال�ت

فريقاً  أ  ستن�ش لكن  فحسب،  الحالت  قبول  ومعدلت  المر�ن  لإحالت 

منسجماً وعل مستوًى عاٍل من الكفاءة يعزف مقطوعة موسيقية جميلة إن 

.)figuratively( جاز التعب�ي

   الفريق الذي تلقى 
تدريبًا جيدًا يعمل على اإلشادة 
بالطبيب وزمالئه بأنهم األفضل 
ويعطي أمثلة داّلة على صحة 

كالمه ويغرس الثقة في 
نفوس اآلباء ويطمئنهم على 

أّن أطفالهم في أيٍد رائعة 
وأمينة 
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خمس طرق لقبول خطة العالج
5 FOOLPROOF WAYS TO GET A "YES" 

TO MORE TREATMENT PLANS
Dee Dee Reid

من المتعارف عليه أنه ليس هناك من يحب سماع كلمة "ال" ولكن في الحقيقة أن 
المرضى مازالوا يترددون في القول "نعم" لخطط عالج كبيرة.

مستعدون  الكبار  من  أن %40  األمريكية  األسنان  طب  لجمعية  دراسة  أوضحت  لقد 
لإلستغناء عن المعالجة السنية بسبب التكلفة

على  للحصول  عليه  التركيز  مايجب  هي  للمرضى  العالجية  الخطة  عرض  طريقة 
قبول أعلى للخطط العالجية في عيادتك.

المرضى  من  المزيد  وستجد  التالية  المجربة  الخمسة  األساليب  تستخدم  أن  حاول 
يقول "نعم"

المفتاح األساسي للحصول على قبول أعلى للخطة العالجية يكمن في الطريقة. 
المرضى  من  المزيد  وستجد  التالية،  المجربة  الخمسة  األساليب  استخدام  حاول 

يقولون "نعم" للخطط العالجية.

1استمع وتعّلم 
LISTEN AND LEARN

هل كان عرضك الأخ�ي للخطة العالجية وحيد الجانب ؟ هل كان المريض يومئ برأسه أثناء حديثك، ويغادر دون التعليق عل ما تعرضه عليه من 

إجراءات؟ 

ي كيفية تدب�ي تكاليف الإجراءات العالجية، ومن الجدير بالذكر أن 
ي كث�ي من الأحيان ل يفهم المر�ن ما تعرضه عليهم أو قد يجدون صعوبة �ن

�ن

ي أد�ن مستوياته عندما تكون أفواههم مليئة بالأدوات.
نهم عل ما تقوله يصبح �ن ترك�ي

نذار. اسأل المر�ن عن أهدافهم وعن صحتهم بشكٍل عام،  أنا أنصح بتعديل عملية الستشارة. ابدأ بالفحص المعتاد، لكن توقف قبل التكهن بالإ

ونك بما يشعرون. استمع فقط ودعهم يخ�ب
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2 تجنب وضع قائمة لما تزمع القيام به 
وادعم بالصور ماتقدم

SHOW, DON'T JUST TELL
ي تأجيل خطط العالج، أما الستماع النشط فهو يحّفز عل المشاركة. عندما يشعر المر�ن 

 فحشد المعلومات الإجرائية والمعلومات التقنية يتسبب �ن

ي تضعونها معاً.
ي يعانون منها مفهومة، فمن المرجح قبولهم بالخطط العالجية ال�ت

أّن المشاكل ال�ت

حه شفهياً، لذا أنصح بشدة باستخدام التصوير لداخل الفم أثناء مرحلة التشخيص.  توضيح ما يحدث داخل الفم بالصور أقوى بكث�ي مما يتم �ش

شارة إىل منطقة المشكلة عن طريق الصور الرقمية تجعلها واضحة للمريض عل الفور. الإ

3 النجاح يتطلب العمل كفريق
SUCCESS TAKES TEAMWORK

ي عمله، لذلك، 
ي مهنتك فحسب، فأي طبيب أسنان يحتاج إىل دعم فريق عمل جيد ليصل إىل النجاح �ن

ليس من المهم أن تكون متفانياً أو موهوباً �ن

، أو  ، أو مدير إجراءات المر�ن . رأيت بعض العيادات تسمي هذه الوظيفة مستشار رعاية المر�ن فإنّه من الأهمية بمكان توظيف منسق شؤون للمر�ن

. يمكنك أن تسمي هذه الوظيفة ماشئت، فهي وظيفة أساسية. ح�ت مستقِبل المر�ن

الكث�ي من المر�ن يكونون أك�ش ارتياحاً عندما  أّن  التفاصيل مع المريض. لقد وجدت  حالما يحدد الطبيب خطة العالج، يقوم المنسق بمناقشة 

الصحي،  ن  التأم�ي كتغطية  الإجراءات،  استعراض  ي 
�ن العاديون  الناس  يستعملها  ي 

ال�ت المفردات  استخدام  بوسعهم  لأّن  المنسق وذلك  مع  يتحاورون 

وخيارات تمويل العالج.

4 تثقيف المريض وعائلته
EDUCATE EVERYONE, NOT JUST THE PATIENT

العالج،  وجداول  المتكررة،  الإجراءات  حول  الدعم  موظفي  جميع  تثقيف  عل  ي 
عمال�أ تشجيع  عل  أعمل   ، المر�ن عالقات  تنسيق  إىل  ضافة  بالإ

والمصطلحات الطبية الشائعة، وتفاصيل خيارات التمويل، وبروتوكولت العيادة. باستخدام هذه الطريقة، يستمر الحوار برصف النظر عمن يتواصل 

مع المريض.

ات الداخلية. لك أن  ي العيادة، أو ح�ت عن طريق الن�ش
، والحوارات الموسعة �ن ن يمكن القيام بذلك بعدة طرق مثل: الجتماعات الأسبوعية للموظف�ي

ي العيادة.
ي تحدث �ن

ي العيادة عل درايٍة بالمستجدات والتطورات ال�ت
ي تريدها طالما أّن كل موظف �ن

تختار الطريقة ال�ت

5 اجعل قول "نعم" أسهل
"MAKE IT EASY TO SAY "YES

ي أتناقش مع المريض عن طريق طرٍف ثالث يقوم 
الكث�ي من الأطباء ل يشعرون بالرتياح عندما يتحدثون عن الجوانب المتعلقة بالمال، لذا، فإ�ن

بعملية التمويل.
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إسمنتات تثبيت تيجان أسنان األطفال 
المسبقة الصنع: ما الذي يستخدمه 

أطباء األسنان ولماذا؟

RAY E. STEWART, DMD, MS 

اإلسمنت منذ  بشأن  صدر  قد  الحكم  أو  أُتخذ  قد  القرار  أن  يبدو  قليلة،  سنوات 
المستعمل في تثبيت تاج على سن أولي .

مسبقًا المصنفة  أو  للصدأ  المقاوم  الفوالذ  إما  متوفراً  كان   2010 قبل 
أنواع  أكثر   Preformed Stainless glass-ionomer الـ  أو   Preformed Stainless Steel  
لعاج  اإللتصاق  خاصية  من  تميزت  وما  اإلسمنتات  اإلستعمالفهذه  في  شيوعًا  اإلسمنتات 
السن والفوالذ المضاد للصدأ وقصر الوقت الالزم لتصلب اإلسمنت وتحمل الرطوبة، بقيت 

هذه اإلسمنتات هي المفضلة لتثبت هذه التيجان على األسنان األولية.1,2

CEMENTS FOR PEDIATRIC DENTISTRY: 
WHAT ARE CLINICIANS USING AND WHY?
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ة  لكن خالل السنوات الخمس الماضية تطورت التكنولوجيا بطريقٍة مث�ي

أصبحت  الآن،  كات.  عدة �ش من  الصنع  مسبقة  الزركونيا  تيجان  وتوفرت 

تيجان الزركونيا )Zirconia crowns( هي الأك�ش استخداماً وتتم تغطيتها 

أك�ب من  ي عدٍد 
الخاصة �ن ن  التأم�ي كات  ي و�ش الط�ب ن  التأم�ي كات  ِقبل �ش من 

الوليات كل عام. هذا الأمر يطرح سؤالً: "هل مازالت اسمنتات أيونومر 

الزجاج هي الخيار الأفضل والأقل تكلفة بالنسبة لالأطفال؟".

عل  الزركونيا  تيجان  اسمنتات  عل  تُجرى  ي 
ال�ت الدراسات  من  العديد 

ي إيجاد جزء من الإجابة عل هذا السؤال، وتؤكد 
الأسنان الدائمة تساعد �ن

أّن تيجان الزركونيا هي بالفعل مادة فريدة من نوعها.

من  والقليل  الزركونيا،  مع  ي 
كيميا�أ رابط  أي  تكوين  الصعب  فمن 

السمنتات لديها القدرة عل تكوين رابط قوي مع الزركونيا.  

بينما أثبتت التجارب المعملية وال�يرية أّن اسمنتات أيونومر الزجاج ل 

تشّكل رابطاً فّعالً مع الزركونيا، فإّن بعض اسمنتات الراتنج

 )Resin cements( وبعض اسمنتات أيونومر الزجاج المعّدل بالراتنج

فّعالة  تكون   )resin-modified glass-ionomer cementations(  

للغاية.

نا عل الإجابة الآن، صحيح؟  ، لقد ع�ش بالتاىلي

فقط استخدْم اسمنت الراتنج أو أيونومر الزجاج المعّدل بالراتنج الذي 

قمت باختياره من الزركونيا المو� بها... 

اسمنت  نظم  من  فالعديد  تماماً،  النحو  هذا  عل  ليس  الأمر  حسناً، 

ي 
الراتنج وأيونومر الزجاج المعّدل بالراتنج تم تطويرها باعتبارها منظفات �ن

زالة التلوث باللعاب من السطح الداخلي كما أنّها تتطلب  طب الأسنان لإ

ن سطح الزركونيا النظيف  طلي السطح المحرصن )primer( لخلق رابط ب�ي

 ،)etchant( ًوالسمنت. 3نظم التثبيت هذه تستدعي أحياناً نمشاً حامضيا

ن العاج والسمنت، وبينما تخلق  ن لخلق رابط ب�ي اً، أو النظام�ي وطالء محرصن

ي طب الأسنان 
نظم التثبيت هذه رابطاً قوياً وحلولً جيدة بنهاية المطاف �ن

 )custom-fit( المصنعة خصيصاً  الزركونيا  تيجان  يستخدم  الذي  العام 

ميم سن دائمة واحدة، فإنّها ليست عملية أو منخفضة التكلفة بالنسبة  ل�ت

لطبيب أسنان الأطفال.

ميم أسنان متعددة يستغرق  المعقدة هذه ل�ت الربط  استخدام نظم 

وقتاً ثميناً من كر�ي الأسنان ويؤثر سلباً عل ربحية العيادة. بعض نظم 

 ، ي
الذا�ت المحرصن  الطالء  ي و/أو 

الذا�ت بالنمش  تقوم  الأك�ش حداثًة  التثبيت 

التكلفة. عالوًة عل ذلك، فإن العديد من هذه  النظم عالية  ولكن هذه 

كامالً، ونطاقاً  تاماً وجفافاً  النظم ل تتحمل الرطوبة حيث تستدعي عزلً 

ي بيئة الأطفال عل الأرجح.
يف وهو ما ل يتوفر �ن ن خالياً من ال�ن

ي 
استخدام اسمنت أيونومر الزجاج عل تاج الزركونيا قد يكون مفيداً �ن

ي حالة عدم وجود جزء متبّق من السن قد ل يمكن 
بعض الحالت، ولكن �ن

عمل رباط قوي بصورٍة كافية.

 استخدام نظم الربط 
المعقدة هذه لترميم 

أسنان متعددة يستغرق 
وقتًا ثمينًا من كرسي 

األسنان ويؤثر سلبًا على 
ربحية العيادة  

 ال يريد أي طبيب 
أسنان أطفال رؤية أحد 

والدي الطفل يعود إلى 
العيادة بصحبة طفله 

الذي سقط عنه التاج، 
مثل هذه األمور ال تؤدي 

فقط إلى استياء أهل 
الطفل، لكن كثيرًا ما 
تكون سببًا في زيارة 

مجانية أو زيارٍة مع خصم 
كبير جدًا، مما يخفض من 

ربحية العيادة   
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من  أك�ش  مفتوحاً  التاج  للسن/  اللثوية  الحافة  هامش  كان  إذا  كذلك، 

حدوث  أو  المبكر  الفشل  لخطر  عرضًة  يكون  قد  ميم  ال�ت فإّن  الالزم، 

النادرة  المشاكل  من  وهذه   ،)washout( لالنجراف  نتيجًة  ثانوي  تسوس 

المقاوم  الفولذ  تاج  يوفره  الذي  المغلق  الهامش  حال  ي 
�ن حدثت  ي 

ال�ت

للصدأ لمواءمة العضة 

الطفل  يريد أي طبيب أسنان أطفال رؤية أحد والدي  )snap-fit(. ل 

يعود إىل العيادة بصحبة طفله الذي سقط عنه التاج. مثل هذه الأمور ل 

ي زيارة مجانية 
اً ما تكون سبباً �ن تؤدي فقط إىل استياء أهل الطفل، لكن كث�ي

أو زيارٍة مع خصم كب�ي جداً، مما يخفض من ربحية العيادة. 

عند التفكير في خيارات االسمنت العديدة 
اآلمن  من  عليها،  الحصول  يمكن  التي 
التي  الخصائص  بأّن هناك عدداً من  القول 
كاملة  للتيجان  المثالي  االسمنت  تمّيز 

التغطية لألطفال وهي : 4

ي
هان البح�ش •  رابط قوي للزركونيا والفولذ المقاوم للصدأ، مدعوم بال�ب

-  معالجة الخصائص المثالية لطب أسنان الأطفال:

وهو  دقائق   3-2 ن  ب�ي اوح  ي�ت  )self-set time( ي 
الذا�ت اللتصاق  وقت   -

تأّخر  يسبب  الذي  الطويل  الزمن  ذلك  يعت�ب  التاج ول  لوضع  كاٍف  وقت 

الإجراء وزيادة وقت العمل عل كر�ي الأسنان.

ي التخلص 
- القدرة عل ت�يع التصليب باستخدام الضوء للمساعدة �ن

من السمنت الزائد عل حافة التاج.

يكفي  بما  التيجان ولكن بسماكة فيلم منخفض  لتعبئة  كافية  لزوجة   -

ي جميع الحالت.
للمواءمة السليمة �ن

-   نظام مناولة سهل الستخدام ويقلل من الفائض.

-  لون مطابق لتيجان الزركونيا الشفيفة لالأشعة.

الماء(  ي 
الذوبان �ن )قليل  اف  الوقت ومقاومة الج�ت الثبات مع مرور    •

ي بيئة الفم.
�ن

بالغ  أمٌر  )وهو  منخفضة  خاليا  وسمية  العاىلي  البيولوجي  التوافق   •
الأهمية لالآباء(.5

• النشاط الحيوي بأقل قدر من إطالق الفلوريد )حيث أّن بعض أنواع 

السمنت ذات النشاط الحيوي تطلق كميًة أك�ب من الفلوريد(.

•  فعالية التكلفة مقارنًة مع اسمنت أيونومر الزجاج التقليدي.

هنالك عدٌد من االسمنتات التي تتالئم مع جميع هذه املعايري. لقد 
قمت بتجربة اثنني من هذه املالطات )BioCem”NuSmile” و

Doxa-Dental(. الفائدة الكبرية لكال النوعني هي قدرتهام عىل 
النقص  لسد   )Hydroxyapatite( أباتيت  الهيدروكيس  تشكيل 
ثالثة  يطلق    BioCem الـ إّن  عموماً،  السن.  بنية  مع  والتوحد 
والكالسيوم   ،)phosphate( الفوسفات  هي  مفيدة  أيونات 
إىل  يحتاج  ال  كذلك  وهو    )fluoride( والفلوريد   ،)calcium(

.)trituration( سحن السن
وعليه، إذا كنت قد رشعت يف استخدام تيجان الزركونيا يف عيادتك، 
االسمنت  كان  إذا  ما  ملعرفة  االسمنت  تركيب  مراجعة  من  تأكد 
الذي تستخدمه موىًص به لتيجان الفوالذ املقاوم للصدأ والزركونيا 
عىل حدٍّ سواء. إذا كنت مستجداً يف استخدام الزركونيا، تأكد من 
أّن مراجعة تركيب االسمنت جزٌء من واجبك عند قيامك بجلب 
الزركونيا إىل ترسانة الرتميم الخاصة بك. عىل كل حال، الخرب السار 
لذا  أعاله،  املذكورة  املعايري  تالئم  متوفرة  مالطات  هناك  أّن  هو 

تأكد من مراجعة واجبك واختيار ما يفي بإنجاز عملك.

املراجــــــع
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زبدة " ملخص ممارسات مكافحة 
العدوى في عيادات طب األسنان: 

التوقعات األساسية لرعاية آمنة"
A SUMMARY OF THE  “INFECTION PREVENTION 

PRACTICES IN DENTAL SETTINGS:
 BASIC EXPECTATIONS FOR SAFE CARE”

Marie T. Fluent, DDS

التقرير  في  جاءت  أساسية  لمبادئ  ملخص  أنها  على  المقالة  هذه  اعتبار  المستحسن  من 
 The Centers of Disease ” الكامل الذي أصدرته مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها

 Control And Prevention ”CDC
لذا على القارئ أن يضع في حسبانه أن هذا الملخص:

•   ال يعتبر بدياًل عن الوثيقة األصلية. 
•   يمثل نسخة مختصرة عن مادة مطّولة.

•   وسيلة مساعدة لتسهيل سرعة تعّلم النقاط الرئيسية عن الموضوع. 
•   يقدم وجهة نظر محّددة وحديثة.

•   يشجع القرّاء على لعب دور نشط في عملية التعّلم.
•   مقدمة، ومحّفز، ومرجع سريع يسّهل الخوض في الموضوع. 
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الملخص ال ُيعتبر بدياًل عن الوثيقة 
األصلية.

العدوى  مكافحة  ممارسات  ملخص  من  التمهيدية  الصفحات  تتناول   

ي عيادات طب الأسنان المبادئ الأساسية لرعاية آمنة. هذه الوثيقة هي 
�ن

الرعاية  عيادات  ي 
�ن العدوى  لمكافحة  رشادية  الإ للدلئل  ملخص"  "دليل 

الحالية  رشادية  الإ الدلئل  تعكس  وهي   ،2003 والأسنان  للفم  الصحية 

الحتياطات  عنا�  باستخدام   CDC ي وضعتها
وال�ت هان  ال�ب المبنية عل 

القياسية

ء وليس المقصود  ي
 Standard Precautions. الوثيقة ل تحوي كل �ش

ي العام 2003. يُو� القراء 
ي أُنتجت �ن

منها أن تكون بديالً عن الدلئل ال�ت

بالرجوع إىل الدلئل الأصلية لتتشكل لديهم صورة متكاملة تطلعهم عل 

هان العلمي فيما يتعلق بكل توصية. رات، وال�ب الخلفية، والم�ب

الملخص نسخة مختصرة عن مادٍة مطّولة. 
محتويات هذه الوثيقة تشمل التوقعات الأساسية لرعاية الفم والأسنان 

رشادية لمراكز السيطرة عل الأمراض  الآمنة حيث تُوجز ضمنها المبادئ الإ

ي 43 صفحة، يعيد الملخص التأكيد عل مسألة 
والوقاية منها2003. 2 �ن

الأساس  هي  فيعدها   Standard precautions"القياسية "الحتياطات 

 ، ن متكامل�ي لكنهما   ، ن منفصل�ي عنرصين  عل  ويركز  العدوى،  من  للوقاية 

صابة. ن للوقاية الفعالة من الإ ومهّم�ي

 العنرص الأول، ويشتمل عل المحتويات الأساسية الموجهة لتتضمن 

طب  عيادات  ي 
�ن العدوى  انتقال  لمنع  الالزمة  الستة  الأساسية  العنا� 

الأسنان، والتوصيات الرئيسية لمراكز السيطرة عل الأمراض والوقاية منها، 

والتوصيات الحالية لمراكز السيطرة عل الأمراض والوقاية منها.

تتألف  حقيقية،  عملية  تطبيق  وسيلة  فيتضمن   ، ي
الثا�ن العنرص  أما 

ي 
�ن العدوى  من  الوقاية  ممارسات  لتقييم  جزأين  من  مرجعية  قائمة  من 

ي 
العيادات، بالإضافة إىل رابط لوثائق المصدر، والتوصيات ذات الصلة ال�ت

ها مراكز السيطرة عل الأمراض والوقاية منها منذ العام 2003،  قامت بن�ش

ومراجع محّددة، كما أُدِرجت مصادر إضافية حسب مجال الموضوع.

الملخص معين لتسهيل سرعة تعّلم 
النقاط الرئيسية. 

لمراكز  الأساسية  التوصيات  لتعلم  المخطوطة  هذه  استخدام  يمكن 

السيطرة عل الأمراض والوقاية منها بهدف معرفة العنا� الالزمة لمنع 

ي 
ة ال�ت ن ي عيادات طب الأسنان. مربعات النص المم�ي

انتقال عوامل العدوى �ن

والوقاية  الأمراض  عل  السيطرة  لمراكز  الأساسية  التوصيات  عل  تحتوي 

تشمل  المستند.  الموضوع مدرجة ضمن  من مجالت  مجال  كل  ي 
�ن منها 

امج والمعدات والبيئات التالية: ي تم تناولها عل تقييم ال�ب
المواضيع ال�ت

•   برنامج التعليم والتدريب.

•   برنامج سالمة موظفي الرعاية الصحية للفم والأسنان.

•    برنامج نظافة اليدين.

•    معدات الحماية الشخصية.

•   آداب التنفس/ السعال.

•    سالمة الأدوات الحادة.

•    أدوات الحقن الآمنة.

 . •    تعقيم وتطه�ي أجهزة العناية بالمر�ن

•   السيطرة عل العدوى البيئية.

•    جودة مياه جهاز طب الأسنان.

ي مربعات النص ليتس�ن للقارئ 
 يتم التأكيد عل هذه النقاط الرئيسية �ن

ي كل مجال من 
التعرف عليها بسهولة والتعرف عل المتطلبات الأساسية �ن

هذه المجالت.

الملخص يقدم وجهة نظر محّددة 
وحديثة.

 الملخص مكتوب بلغة سهلة، مخترصة، وبصيغة متقنة، وهذا أسهل 

منها  والوقاية  الأمراض  السيطرة عل  لمراكز  رشادية  الإ المبادئ  قراءة  من 

منها  والوقاية  الأمراض  عل  السيطرة  مراكز  تقوم  بتفاصيلها.   2003

باستمرار بن�ش دلئل إرشادية وتوصيات محّدثة خاصة بالصحة والسالمة، 

الرئيسية  المواضيع  بعض  أيضاً.  جديدة  توصيات  الملخص  ويحتوي 

ي هذه الوثيقة تشمل:
المرتبطة بعيادات الرعاية الصحية للفم والأسنان �ن

وإجراءات  لوائح  عىل  الحفاظ  تشمل  إدارية:  إجراءات     .1
أدىن  كحّد  سنوياً  تقييمها  يتم  بحيث  وتطويرها  العدوى،  ملكافحة  مكتوبة 

ويعنّي شخصاً مدرباً واحداً عىل األقل لتويل مسؤولية تنسيق الربنامج. 

2. لتثقيف والتدريب على مكافحة 
العدوى: االحتفاظ بسجالت للتدريب طبقاً لألنظمة املتبعة يف 

الدولة.

3.   آداب التنفس/ السعال: يجب تثقيف موظفي عيادة 
الجهود  كافة  وبذل  التنفسية،  األمراض  وأعراض  عالمات  حول  األسنان  طب 

املمكنة للتقليل من انتقال األمراض التنفسية املنقولة بالهواء يف عيادات طب 

األسنان.

اآلمنة  الحقن  أدوات  مفهوم  اآلمنة:  الحقن  أدوات     .4
ِمحقنة  واحدة،  إبرة  استعامل   :"One and Only Campaign" يف  موضٌح 

واحدة، ملرة واحدة فقط.

رعاية  وأدوات  مواد  وتعقيم  تطهير    .5
املعالجة  بإعادة  الخاصة  املصّنعة  الرشكة  تعليامت  جعل  المرضى: 
املعالجة أو ضمنها.  اليد، أي قريباً من منطقة إعادة  واالستخدام يف متناول 

املستخدم،  التعقيم  وجهاز  املعقمة  املواد  عىل  ديباجة  وضع  املفرتض  ومن 

مصحوبة بتاريخ التعقيم.
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الملخص يشجع القراء على لعب دور أكثر 
نشاطًا في التعّلم.

 تم إدراج القوائم المؤلفة من جزأين كمقارنة تتيح للقراء لعب دور أك�ش 

العدوى والتدرب عليها، كما يوفر مراقبة  ي تعّلم كيفية مكافحة 
�ن نشاطاً 

أفضل للجودة.

الأسنان  طب  عيادة  وممارسات  سياسات  عل  ترّكز  الأوىل  القائمة   

والخدمات بوصفها وسيلة لفهم المبادئ الأساسية، والممارسات الُموَ� 

بها، وتنفيذها. باستخدام هذه القائمة، يمكن لموظفي رعاية صحة الفم 

والأسنان تقييم ما إذا كانت عيادتهم لديها سياسات مكافحة عدوى مالئمة 

وممارسات صحيحة، وتدريب مناسب لأعضاء فريق العمل، ومواد كافية 

ي بيئة عمل آمنة.
لتقديم رعاية آمنة �ن

العمل  فريق  لأعضاء  ة  المبا�ش المالحظة  تستخدم  الثانية  القائمة 

والأسنان  الفم  صحة  رعاية  لموظفي  يمكن   . المر�ن رعاية  وممارسات 

الحماية  أدوات  واستخدام  خاصتهم،  اليدين  نظافة  تقييم  ي 
�ن المشاركة 

الحادة،  الأدوات  سالمة  ومدى  التنفس/السعال،  وآداب  الشخصية، 

 ، للمر�ن الصحية  الرعاية  مواد  وتطه�ي  وتعقيم  الآمنة،  الحقن  وأدوات 

ومكافحة العدوى البيئية، وجودة مياه وحدة طب الأسنان. هذه القائمة 

والأسنان  الفم  لرعاية صحة  الأساسية  للمبادئ  الممارسات  مراجعة  توفر 

ن المتثال  الآمنة، وتساعد عل معايرة بروتوكول مكافحة العدوى، وتحس�ي

رشادية الحالية لمراكز السيطرة عل الأمراض والوقاية منها. للدلئل الإ

ن أعضاء الفريق  ي ابتدار مناقشة ب�ي
ن �ن من الممكن أن تفيد كال القائمت�ي

وتوكول.  ن عملية التطوير والمتثال لسياسات مكافحة العدوى وال�ب وتحس�ي

بالتقييم المنهجي لسياسات مكافحة العدوى، يمكن تقديم المالحظات 

الستجابات  بالأداء.  يتعلق  فيما  والأسنان  الفم  صحة  رعاية  لموظفي 

ي ضمان استيفاء الحد الأد�ن من التوقعات فيما يتصل 
يجابية تساعد �ن الإ

ي 
ي صحة الفم والأسنان. الستجابات السالبة تساعد �ن

بتقديم رعاية آمنة �ن

ي 
ي تقتصن

توكول ضعيفاً وال�ت ي يكون فيها ال�ب
إلقاء الضوء عل المجالت ال�ت

، وتصحيحاً للممارسة. انتباهاً، وتثقيفاً، وتدريباً أك�ش

من  للمعلومات:  تجديد  أو  مقدمة  بمثابة  الملخص  يكون  أن  يمكن 

الممكن أن يكون هذا المستند مفيداً لموظفي رعاية صحة الفم والأسنان 

الملخص،  باستخدام  سواء.  حٍد  عل  العدوى  ومكافحة  التدريب  تحت 

يتم تقديم المعلومات الأساسية لمكافحة العدوى لموظفي رعاية صحة 

الفم  الأسنان. موظفو رعاية صحة  ي عيادة طب 
الجدد �ن الفم والأسنان 

والأسنان المتمرسون يمكنهم تقوية معرفتهم الحالية عن مكافحة العدوى 

الفم  صحة  برعاية  الصلة  ذات  القياسية  الحتياطات  عنا�  ومراجعة 

والأسنان. جميع موظفي رعاية صحة الفم والأسنان بوسعهم ضمان أّن 

ي 
بما �ن العدوى  السليمة لمكافحة  السياسات والممارسات  لديها  عيادتهم 

أن  المرجعية  للقوائم  المناسبة. ويمكن  التدريب، والتعّلم والمواد  ذلك 

ي تقييم امتثال جميع موظفي رعاية الفم والأسنان فيما يختص 
تساعد �ن

بممارسات مكافحة العدوى المتوقعة. 

   

للمزيد من المعلومات
مدرجة  منها  والوقاية  المرض  عل  السيطرة  لمراكز  المرجعية  الوثائق 

شارة إليها، ومراجعتها، ودراستها فيما بعد. يقدم الجزء الأخ�ي من  ي لالإ
�ن

هذا الملخص، الملحق )C(، مراجع ومصادر إضافية مرتبة حسب مجال 

اً لأي موظف من موظفي طب  الموضوع. تُعت�ب هذه القائمة مصدراً كب�ي

ي عيادة الأسنان. 
ي مواصلة دراسة منع العدوى �ن

الأسنان الذين يرغبون �ن

عامة  نظرة  يوفر  نت  ن�ت الإ شبكة  عل   Asepsis and Prevention موقع 

عن الملخص واستعراضاً مي�اً لستخدامه. تم إيراد روابط للتدريب ع�ب 

الصلة  ذات  ة  المبا�ش ات  والمحا�ن والندوات  العمل،  وأدوات  نت،  ن�ت الإ

بالملخص.

الخالصـــــة
ي عيادات طب الأسنان: التوقعات 

" ملخص ممارسات مكافحة العدوى �ن

لمكافحة  الأساسية  المبادئ  فهم  عل  يساعد  الآمنة"  للرعاية  الأساسية 

ُموً�  هو  كما  الأسنان  طب  عيادات  ي 
�ن آمنة  رعاية  أجل  من  العدوى 

الفم  صحة  رعاية  عيادات  ي 
�ن العدوى  لمكافحة  رشادية  الإ الدلئل  ي 

�ن به 

ي تعلم 
والأسنان 2003. هذه الوثيقة سوف تساعد موظفي طب الأسنان �ن

لسياسات  ي 
الذا�ت والتقييم  العدوى  لمكافحة  الأساسية  المبادئ  وتطبيق 

ي عيادات طب الأسنان، وتوف�ي المصادر 
وبروتوكولت مكافحة العدوى �ن

طب  لموظفي  يمكن  الملخص،  هذا  باستخدام  الجاهزة.  والمراجع 

العدوى.  مكافحة  عل  والتدريب  التعّلم  ي 
�ن نشط  بدور  القيام  الأسنان 

الأساسية  للسياسات  الوثيقة هو ضمان المتثال  ي لهذه 
النها�أ الهدف  إّن 

ي أوصت بها مراكز السيطرة 
وتوكولت الخاصة بمكافحة العدوى ال�ت وال�ب

عل الأمراض والوقاية منها وضمان زيارة أسنان آمنة لجميع الذين يرتادون 

مرافق طب الأسنان.

املراجـــــع

References
1. Centers for Disease Control and Prevention. Summary of Infection 

Prevention Practices in Dental Settings: Basic Expectations for Safe Care. 

Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Centers for 

Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion, Division of Oral Health; March 2016. 

http://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/guidelines/. Published 

March 2016. Updated March 2016 ,28. Accessed April 2016 ,5.

2. Kohn WG, Collins AS, Cleveland JL, et al. Guidelines for Infection Control 

in Dental Health-Care Settings2003-. MMWR Recomm Rep. 52;2003)RR-

61-1:)17. Available at: http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5217.pdf.

3. New CDC Summary and Checklist. Organization for Safety, Asepsis and 

Prevention website. http://www.osap.org/page/NewCDCSummary. Accessed 

April 2016 ,5. Updated April 2016 ,11.



34www.DENTALECONOMICS.ae JAN-MAR  2017

المالية

هذا هو الوقت 
االستثنائي المتالك 

عيادة خاصة
IT’S A PHENOMENAL TIME TO 
BE A PRACTICE OWNER
KEN RUBIN, CPA

أطباء  األسنان.  كطب  وتقديراً  قيمًة  أكثر  مهنة  لتحقيق  جاهداً  يعمل  شخص  كل 
يظهرون  يجعلونهم  وكذلك  األلم،  من  التخلص  في  الناس  يساعدون  األسنان 
صّنفت و2015،   2013 األعوام  في  أفضل.  بطريقة  وينامون  ويأكلون  أفضل،  بمظهٍر 
 )US News & World Report( طب األسنان بوصفه أفضل مهنة في الواليات المتحدة األمريكية. 1،2 

في العام 2014 انزلقت هذه المهنة قليالً وأصبحت في المرتبة الثالثة.3
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ن  ي أطباء أسنان يعملون لحسابهم الخاص. منذ أك�ش من ثالث�ي كان جدي وأ�ب

عاماً أعمل مع أطباء الأسنان محاسباً قانونياً

بدعم  وأقوم  إدارياً،  ومستشاراً   )Certified Public Accountant CPA(  

أطباء  مع  عملي  خالل  من  الخاص.  لحسابهم  يعملون  الذين  الأسنان  أطباء 

ه. ّ الأسنان اكتسبت استبصاراً فريداً بالجانب التجاري لطب الأسنان وكيفية تغ�ي

للتعويضات  نتيجًة  الصعوبات  بعض  واجهت  قد  تكون  أن  المرجح  من 

ة دائماً، والمنافسة  دارية المتغ�ي المنخفصة من الرعاية المنظمة، والمصاريف الإ

الركود  بسبب  الختياري  الأسنان  طب  لطلب  المؤقت  والتناقص  المستمرة، 

، وما إىل ذلك. وعل الرغم من عدم وضوح الرؤية لمعظم  القتصادي الأخ�ي

إدارة عمل تجاري  التطور والنمو والتمتع بمكافآت  أطباء الأسنان، فإّن فرصة 

إنك  المهنية.  ي 
�ت مس�ي وقٍت مصن خالل  أي  من  اليوم  أفضل  أصبحت  ناجح 

عديدة  سنوات  بقضاء  استحقاقات  من  عليك  ما  بأداء  قمت  أسنان،  طبيب 

مادياً  تُكافأ  أن  حقك  فمن  العليا،  والدراسات  العاىلي  التعليم  عل  للحصول 

وتتمتع بحياٍة رائعة.

الأعمال  ينعمون بهامش ربح مرتفع جداً مقارنًة مع معظم  الأسنان  أطباء 

ي 
. �ن  73% - ن 55%  ب�ي اوح  ت�ت لالأطباء  دارية  الإ المصاريف  4 متوسط  التجارية. 

، ومن خالل الأرباح المرتفعة المتحصلة من رسوم طب الأسنان تمكن  ي
الما�ن

ي 
�ن الستبصار وال�عة  أساس  التجاري عل  العمل  الأسنان من تشغيل  أطباء 

فهم وضع العمل التجاري والتعامل معه -الفطنة التجارية- 

ي الأعوام 2008-2009، انخفض إنتاج عيادات 
 أثناء الركود القتصادي الكب�ي �ن

ة وكانت أك�ب معاناة لعيادات التجميل بشكل خاص.  طب الأسنان بصورٍة كب�ي

كان وقتاً مزعجاً للعديد من أطباء الأسنان، وقد سمعت الكث�ي من الشكاوى.

نتاج الذي كابده أطباء الأسنان لم يكن شيئاً  ق، أّن انخفاض الإ الجانب الم�ش

الوظائف  ي فقدان 
�ن الأخرى  الصناعات  تحملتها  ي 

ال�ت المعاناة  يُذكر مقارنًة مع 

الطالق،  وحالت  الق�ي،  غالق  والإ فالس،  والإ التجارية،  الأعمال  وخسارة 

وضغوط تغي�ي نمط الحياة.

نفدت  الأخرى، حيث  المجالت  ي 
�ن التجارية  الأعمال  عانت  ة،  الف�ت تلك  ي 

�ن

أطباء  يقرضون  زالوا  ول  كانوا  ن  المقرض�ي لكن   . ن المقرض�ي من  التمويل  مصادر 

السداد  ي 
�ن التخلف  نسبة  لأّن  نظراً  قوي  بشكٍل   ) ن البيطري�ي )والأطباء  الأسنان 

الأذكياء  المستقلون  الأعمال  ورجال  ى  الك�ب كات  ال�ش لحظت  جداً،  ة  صغ�ي

تدار  عندما  به  التنبؤ  يمكن  بشكٍل  مربحة  الأسنان  طب  عيادات  أّن  لحظوا 

اطوريات العيادات  بطريقة سليمة وانضموا إىل الفريق الرابح من أجل بناء إم�ب

.)merger( والدمج )acquisition( المتعددة عن طريق الحيازة

كليات طب الأسنان تعّلم أطباء الأسنان كيفية تشخيص وعالج أسنان الناس 

أطباء  ليصبحوا  جيداً،  تدريبهم  يتم  الأسنان  أطباء  بها.  المحيطة  والأنسجة 

ي مجال عملهم. يجب أن يشعر أطباء الأسنان 
ن يقدمون خدمات قّيمة �ن �يري�ي

ي مهنٍة رائعة معّدل الإخفاق فيها أقل 
النجاح �ن ي استعدادهم لإحراز 

بالثقة �ن

الستثمار  أنفسهم وهو  ي 
�ن الدولرات  استثمروا عدة آلف من  لأنهم  من 1% 

الأرشد الذي كان بوسعهم القيام به. ولكن الحقيقة أّن هناك ما هو أك�ش من 

كفئاً.  الأسنان طبيباً �يرياً  ناجحة ومن مجرد كون طبيب  أسنان  عيادة  إدارة 

ي كلية 
نعلم جميعاً بأّن أطباء الأسنان ل يتعلمون كيفية إدارة العمل التجاري �ن

طب الأسنان )مع استثناءات نادرة(. نتيجًة لذلك، يتعلم أطباء الأسنان ما هو 

مفيد وما هو غ�ي مفيد من خالل التجربة والخطأ، مع تقّبل أنّه من الطبيعي 

ي 
ة �ن ن أل يتكبدوا خسائر كب�ي ي العمل التجاري آمل�ي

أن يرتكبوا بعض الأخطاء �ن

الأرباح. عندما يدرك أطباء الأسنان أنّه من المهم أك�ش من أي وقٍت مصن تعّلم 

ى أن أعدادهم ستقفز فعلياً. كيفية تشغيل عياداتهم بوصفها عمالً تجارياً، س�ن

ة تجعلها تفوق العيادات  ة كب�ي ن ي يمتلكها أطباء الأسنان لديها م�ي
العيادات ال�ت

المملوكة والمدارة بواسطة أشخاص ليسوا بأطباء. عل أي حال، لتنمية عيادة 

ي الجانب 
ي عالم اليوم، عل أطباء الأسنان الحصول عل المساعدة �ن

خاصة �ن

التجاري من طب الأسنان. الأمر الذي ل يدركه معظم أطباء الأسنان هو أّن 

التجارية له عواقب سيئة طويلة المدى عل مهنة  الفتقار إىل هذه المهارات 

ة من أطباء الأسنان عن العمل  طب الأسنان؛ فمثالً سيتم إبعاد نسبة مئوية كب�ي

لدى شخص آخر يمتلك معرفة بالعمل التجاري، عوضاً عن امتالك عياداتهم 

الخاصة.

كاهلك  يثقل  بينما  لتمتلك عيادة  الديون  ي 
أك�ش �ن تتورط  إنّه لأمٌر مخيف أن 

قرض الدراسة. لعلك تكون قد سمعت بأّن %96 من جميع الأعمال التجارية 

أطباء  أّن  تكن قد سمعته هو  ما لم   5 أعوام.  ي غضون 10 
الجديدة تفشل �ن

ي أعمالهم التجارية أقل من 
الأسنان، عل العكس من ذلك، تبلغ نسبة الفشل �ن

%1. من المؤسف أن العديد من أطباء الأسنان يلجؤون إىل دمج العيادة بسبب 

صعوبة  مدى  حول  المرعبة  القصص  وسماع  الفشل  من  فيه  المبالغ  الخوف 

إدارة العمل التجاري. إنهم يغفلون الحلم الأمريكي

 )American Dream( لمتالك عمل تجاري ناجح، ويعملون لحساب شخٍص 

آخر، ناهيك عن المر�ن الذين يوقعون عل شيكات لصالحهم. 

 يتعلم أطباء األسنان ما 
هو مفيد وما هو غير مفيد 

من خالل التجربة والخطأ، 
مع تقّبل أّنه من الطبيعي 
أن يرتكبوا بعض األخطاء 
في العمل التجاري آملين 
أال يتكبدوا خسائر كبيرة 

في األرباح 
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إنتاٍج عال )عل  ن لتحقيق  بعض أطباء الأسنان يجدون أنفسهم مضغوط�ي

المدمجة(.  الأسنان  طب  مؤسسات  جميع  عل  ينطبق  ل  هذا  أّن  من  الرغم 

الحلم  تجربة  لديهم  تكون  لن  الأطباء  هؤلء  فإّن  الآمن،  الشيك  باختيار 

هم أغنياء. ، بل سيجعلون غ�ي الأمريكي

ولكن  العمل،  أصحاب  تواجه  ومتاعب  مشاكل  هناك  تكون  قد  حقيقًة 

بطريقٍة  الوقت  العمل  صاحب  يستثمر  عندما  تزول  والمشاكل  المتاعب  تلك 

ء يجب أن  ي
صحيحة بتنفيذ نظم تدعم سياسات وبروتوكولت العيادة. ل �ش

ك للصدفة، والمغامرة، أو الحظ عندما يتحاور صاحب العمل بشكٍل واضح  يُ�ت

الوقت  استثمار  وأدائهم.  بسلوكهم  المتعلقة  التوقعات  حول  ن  الموظف�ي مع 

فعالة، ور�ن  عمل  بيئة  عن طريق خلق  بأرباٍح ضخمة  ثماره  ي 
والجهد سيؤ�ت

ن بشكٍل عام. ، وثقافة فريق عمل أفضل، ونمط حياة متم�ي وظيفي أك�ب

ي حقل طب الأسنان. إذا كنت تريد زيادة التدفقات 
لقد بدأت حقبة جديدة �ن

المهم  من  فإنّه  أفضل،  بحياٍة  والتمتع  عيادتك  خدمات  عن  الناتجة  النقدية 

ذوي  من  ن  المهني�ي الأشخاص  توظيف  أو  أعمالك  إدارة  كيفية  تتعّلم  أن  جداً 

ن المعتمدين  ن القانوني�ي ي القيام بذلك. العمل مع المحاسب�ي
ة لمساعدتك �ن الخ�ب

والمستشارين الآخرين الذين يفهمون احتياجات وتوقعات عمالئهم من أطباء 

اليوم.  عالم  ي 
�ن الجديد  الأسنان  ي عرص طب 

�ن تنافسية  ة  ن م�ي يمنحك  الأسنان 

طبيب الأسنان الذي يزدهر وضعه الماىلي ليس هو طبيب الأسنان الذي يمتلك 

عيادة خاصة فحسب؛ بل هو طبيب الأسنان الذي يعرف أنّه صاحب عمل يكون 

لكنه فرق   )subtle( إنّه فرٌق خفّي  الأسنان.  إنتاجه هو حصيلة خدمات طب 

ي تشغيل عيادتك 
. إنّه الوقت الحاسم كما لم يكن من قبل لتعمل جدياً �ن كب�ي

بوصفها عمالً تجارياً.
املراجـــع
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 إّنه ألمٌر مخيف أن 
تتورط أكثر في الديون 

لتمتلك عيادة بينما يثقل 
كاهلك قرض الدراسة، 
لعلك تكون قد سمعت 

بأّن 96% من جميع األعمال 
التجارية الجديدة تفشل 

في غضون 10 أعوام 

 حقيقًة قد تكون هناك 
مشاكل ومتاعب تواجه 

أصحاب العمل، ولكن تلك 
المتاعب والمشاكل تزول 

عندما يستثمر صاحب العمل 
الوقت بطريقٍة صحيحة 

بتنفيذ نظم تدعم سياسات 
وبروتوكوالت العيادة 
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كيبة السكانية Demographics تقودنا إىل دراسة السكان وتصنيف الناس  ال�ت

إىل مجموعات نفسية psychographics ودراسة الشخصيات والقيم، والآراء، 

ي 
ية ما وال�ت والمواقف، والمصالح، وأنماط الحياة، وغ�ي ذلك داخل مجموعة ب�ش

ي هذه المجالت، 
اء التسويق الأك�ش حنكة. �ن ي يستخدمها خ�ب

تُعد الأدوات ال�ت

ية معّينة ذات هويّات محّددة. هناك مجموعات ب�ش

السنوات  مواليد  جيل  هو  تعداداً  الأك�ش  ية  الب�ش المجموعات  هذه  أحد   

 –  1964 ة  الف�ت مواليد  Baby boomers وهم  الثانية  العالمية  للحرب  التالية 

ي تعادل % 
الآن وال�ت الأك�ب  النسبة  الأمريكية  المتحدة  الوليات  1946 وتشكل 

25 من تعداد السكان.

لقد حّول هذا الجيل عيادات طب الأسنان من عيادات عالج فحسب، إىل 

 ، التجميلي الأسنان  الطلب عل طب  ازداد  ن  أسنان ح�ي عيادات عالج وتجميل 

وزراعة الأسنان، وتقويم أسنان الكبار، وعالجات دواعم الأسنان غ�ي الجراحية، 

وعالج الأسنان عن طريق التهدئة الواعية. لقد حدث هذا التحول بسبب رغبة 

باستخدام تكنولوجيا طب الأسنان  ي أن يبدوا أصغر سناً 
مواليد هذا الجيل �ن

المعا�.

ثمة أجيال أخرى كجيل Generation X )جيل منتصف الستينات إىل أوائل 

الثمانينات( وجيل Generation Y )وهم جيل أوائل الثمانينات إىل أوائل القرن 

منتصف  )جيل   Generation Z الألفيات  جيل  وأخ�ي  ين(،  والع�ش الحادي 

أو  أطفال  لديهم  الأجيال  هذه  وأمهات  آباء  أّن  بما  اليوم(.  ح�ت  الألفينات 

نجاب الأطفال، فيجب استهداف آباء جيل Y )جيل أوائل الثمانينات  يخططون لإ

ي طب أسنان 
ي لعبة تكنولوجيا التسويق �ن

ين( �ن إىل أوائل القرن الحادي والع�ش

الأطفال.

ي الوليات 
ي غضون السنوات القليلة القادمة، ستكون 80% من الولدات �ن

 �ن

اء التسويق عل  المتحدة البالغة 4 مليون مولود سنوياً لآباء جيل Y.1 يتفق خ�ب

 psychographics آباًء، فإّن التصنيف النف�ي Y أنّه عندما يُصبح أفراد الجيل

ة.  ّ بصورٍة كب�ي لهذا القطاع سوف يتغ�ي

ّ. أبوة هذا  ي
آباء الجيل Y عل وجه العموم أك�ش تنوعاً من حيث النتماء العر�ت

عالة،  ن الأم والأب، وبما أّن كليهما مسؤوٌل عن الإ ن بوجود توازن ب�ي الجيل تتم�ي

العناية  تلك  يولون  نجدهم  ول  تنظيماً  أقل  يكون  أطفالهم  إىل  النتباه  فإّن 

ة لأطفالهم الكب�ي

"drone parenting" خالفاً لالأجيال السابقة الذين اهتموا بأطفالهم إىل حّد 

كب�ي

ز أهمية  ي المقام الأول؛ وهنا ت�ب
 helicopter parenting . الأطفال يأتون �ن

اء أك�ش واقعية  ن متطلبات العمل ومتطلبات الحياة. يكون ال�ش تحقيق توازن ب�ي

بتأث�ي من الأ�ة والأنداد حيث يركز هؤلء عل البيئة والصحة واللياقة البدنية، 

والجمعيات  القضايا  تدعم  ي 
ال�ت التجارية  والعالمات  العضوية،  والمنتجات 

والأمهات  الآباء  الأطفال.  بها  يبدو  ي 
ال�ت للمظاهر  تُوىل  ة  كب�ي أهمية  ية.  الخ�ي

والأطفال حاذقون بالتكنولوجيا، يرصدون وسائط التواصل الجتماعي باستمرار، 

وهم محّصنون نوعاً ما ضد أساليب التسويق التقليدية.

اقتصاديات طب أسنان 
األطفال الجديدة

                                                                          PEDONOMICS 

بشكٍل   Generation Y جيل  آباء  يتأثر  الصحية،  الرعاية  احتياجات  لتلبية 

نت والمراجعات النقدية،  ن�ت ي ذلك البحث عل الإ
كب�ي من عدة مصادر، بما �ن

والمنتجات  والخدمات  الشخصية،  والعالقات  الجتماعية،  التواصل  وشبكات 

ن الطبيب والمريض، وغالباً ما يكون قادة الرأي  ي ب�ي ي تصف التفاعل الب�ش
ال�ت

لآباء  بالنسبة  ورية  �ن الآن  أصبحت  نت  ن�ت الإ مواقع  أّن  بما  أنداد.   أو  زمالء 

ي إيصال الرسائل ح�ت تكون قادرة 
Generation Y، يجب عليها أن تكون خالّقة �ن

ي التصميم والمضمون 
عل المنافسة. صفحات دليل الهاتف الصفراء الباهتة �ن

نت  ن�ت غالباً ما تثبط نفسية جيل Y المنفتح عل الصور والرسومات. مواقع الإ

ي تحتوي رسائل الفيديو والروابط الخارجية والرسومات الجّذابة هي المفّضلة 
ال�ت

  2،3،4. ن ن الرقمي�ي لدى هؤلء الأصلي�ي

ي 
�ن الجديدة  اللعبة  إىل   Generation Y جيل  آباء  يجذب  الذي  ما  ولهذا، 

طب أسنان الأطفال؟ دعنا نقوم بتحليل وتقسيم اللعبة الجديدة إىل مكوناتها 

ال�يرية.

التشخيص ووضع خطة 
العالج: 

أشعة منخفضة، كشف عن التسوس، واتخاذ 
قرارات عن طريق تحليل المخاطر 

DIAGNOSIS AND TREATMENT PLANNING: LOWER 

RADIATION, CARIES DETECTION, AND DECISIONS BY RISK 

ANALYSIS

ي 
 عل الرغم من أّن آباء جيلGeneration Y يشعرون بالقلق إزاء الأطعمة ال�ت

وقبولهم  والأسنان  الفم  اف عل صحة  �ش الإ انعدام  فإّن  أطفالهم،  يتناولها 

بعادات الطفل الغذائية كقولهم للطبيب: " أريد لأولدي أن يتناولوا الأطعمة 

أريد  ل  أنا  الشخصية.  نظافتهم  عن  ن  مسؤول�ي يكونوا  وأن  لديهم،  المفضلة 
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ء". مثل هذا الكالم جعل تسوس الأسنان يبلغ  ي
إجبارهم عل القيام بأي �ش

ي كشف تسوس 
مستويات وبائية لدى بعض الأطفال. هناك طرق شائعة جداً �ن

المحوسب  الرقمي  التصوير  كاستخدام   ،Generation Y آباء  لدى  الأسنان 

ScanX,airtechniques. بأشعة منخفضة   Computerized digital imaging

com(( والكشف بالطرق غ�ي الشعاعية 

 .)  Cam X Spectra, ,air techniques.com,inspector,inspector.nl( 

 Caries Administration by المخاطر  بتقييم  التسوس  عالج  طريقة  أما 

هان  Risk Assessment ”CAMBRA” فهي تؤسس لخطة عالجية مبنّية عل ال�ب

بحدوث  التنبؤ  طريق  عن  ترميمية  رعاية  خيارات  تتيح   evidence-based

التسوس مرًة أخرى.5 

بأشعة  رقمي  تصوير  استخدام  عل  أّكْد  التسويقية،  رسالتك  تصميم  عند 

التسوس  وترميم  إشعاعية،  غ�ي  بمصادر  التسوس  عن  والكشف  منخفضة، 

المخاطر  بتقييم  التسوس  عالج  تكنولوجيا  باستخدام  التنبؤ  عل  القدرة  مع 

.CAMBRA

خيارات لحشوات 
الترميم: 
RESTORATION CHOICE:                                                                  

" األبيض تمام والمعدن سام "
                                                       ”WHITE IS RIGHT, METAL IS TOXIC“ 

يكون  أن  يريدون  ل  المظهر  لأهمية  المدركون   Generation Y جيل  آباء 

لالأطفال  التجميلي  الأسنان  فإّن طب  لذلك،  نتيجة  التسوسات ظاهراً.  ترميم 

شائٌع  الجديد  الخزف  زركونيا  وتاج   composite الكمبوزيت  ترميم  باستخدام 

جداً لدى هذا الجيل، فبالإضافة إىل كونها مواّد بيضاء اللون، فهي مواد ترميمية 

غ�ي معدنية أيضاً، تجنباً للسمعة السيئة للمعدن فيما يخص أثره السمي. 

ي تصميم رسالتك التسويقية، رّكز أثناء ترميم الأسنان ليس فقط عل اللون 
 �ن

ولكن أيضاً عل المواد.

إدارة السلوك:
 التخدير بدون إبرة، أو العالج عبر التخدير 

والتهدئة الواعية 
BEHAVIOR MANAGEMENT: NEEDLESS AND BUFFERED 

ANESTHESIA AND SAFE SEDATION

المسألة  فإّن  الأسنان،  بتسوس  مصاب  الطفل  بأّن  المعرفة  صدمة  بعد 

تحّمل  كيفية  هي   Generation Y جيل  آباء  عليها  يركز  ما  غالباً  ي 
ال�ت التالية 

التخدير  منتجات  برة.  بالإ الحقن  عن طريق  وللتخدير  التسوس،  لألم  الطفل 

برة. بعض الخيارات هي  ي عن الحقن بالإ
الموضعي المبتكرة وّفرت تخديراً يغ�ن

Kovocaine Mist, st-( داخل الأنف لأسنان الفك العلوي atomization البّخ

intraligment ي السنخي
renatus.com( وحقن داخل الرباط الس�ن

NumBee, novoject.com((. ولكن ل بد من التنويه إىل أّن استخدام عالج 

 Onset, onpharma.com;( الموضعي  التخدير  وتخفيف  التقليدي،  الحقن 

وامتصاصاً  راحة،  أك�ش  حقناً  ينتج   )Anutra, Anutra, anutramedical.com

أ�ع للمادة المخّدرة، وبحجٍم أقّل.

الذي  الطفل  أو   very phobic شديداً   رهاباً  ي 
يعا�ن الذي  للطفل  بالنسبة 

سيحتاج إىل مواعيد متعددة، يمكن تحقيق ترتيب أفضل له باستخدام بروتوكول 

عقار أحدث وأك�ش أمناً مع عقار midazolam المسّكن الذي يُعطى عن طريق 

وزnitrous oxide ، والذي يمنح الطفل شعوراً  الفم ومضافاً إىل أكسيد الني�ت

جيداً ينسيه ألم الزيارة.6

 تسويق ابتكارات التخدير هذه إىل آباء جيل Generation Y وبيان أهميتها 

. بالإضافة  ي قبول الرعاية بشكٍل كب�ي
ي توف�ي راحة أك�ب للطفل يمكن أن يؤثر �ن

�ن

إىل ذلك، من الممكن أن يكون التسويق لتخديٍر آمن، ومهدىء ولزيارة واحدة 

ات تغّيب الطفل عن  مريحاً للطفل ووالديه عل حٍد سواء إذ إنه يقلل من ف�ت

المدرسة ومن تغيب الأهل عن العمل، ويقلل كذلك من النفقات ومن الوقت 

ي التنقل من وإىل العيادة.
المهدر �ن

ُنظم عزٍل ودّية للطفل 
وغير مثيرة للحساسية 

ومعّقمة  
 ISOLATION SYSTEMS THAT ARE NOT ONLY CHILD 

FRIENDLY BUT NONALLERGENIC AND ASEPTIC                     

للطفل.  المطاطي rubber dam isolation ربما يكون مخيفاً  الحاجز  عزل 

مادة   Vinyl الفينيل  أصبح  للمطاط،  الحساسية  تزايد  مع  ذلك،  عل  عالوًة 

ولكن  التقليدي.  المطاطي  الحاجز  عزل  استخدام  حال  ي 
�ن المفّضلة  الختيار 

نظراً لهذه الظروف، فقد انخفض استعمال عزل الحاجز المطاطي التقليدي.

 آباء جيل Generation Y المدركون لمشكلة الحساسية والمتمسكون بالتعقيم 

 .)isolite, isolitesystems.com( ي تكنولوجيا العزل الجديدة
ة �ن أبدوا رغبًة كب�ي

إن استخدام أداة فموية بالستيكية لطفٍل واحٍد فقط ل يوفر عزلً بحد ذاته، 

فال بد أيضاً من ضمان الإضاءة وانحسار الأنسجة tissue retraction والشفط 

 Generation والتثبيت المريح للفك. تقنية تسويق هذه التكنولوجيا لآباء جيل

لستخدام  أيضاً  بل  فقط،  أفضل  أسنان  بطب  امكم  ن لل�ت مكملة  تكون  لن   Y

ة للحساسية ومعّقمة.  معدات عزل غ�ي مث�ي
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نجاح كبير مع مواد غير 
معدنية، غير سامة، 

ونشطة حيويًا 
GREAT SUCCESS WITH NONMETAL, NONTOXIC, AND 

BIOACTIVE MATERIALS

نت عن مواد طب الأسنان  ن�ت آباء جيل Generation Y غالباً ما يبحثون عل الإ

 nonsystemic ي سيتم استخدامها لعالج أطفالهم. الفلوريد غ�ي الجهازي
ال�ت

الواقية  المواد  هي  تزال  ل   sealants والسادات  الفلوريد  وورنيش   Fluoride

إجراءات  ي 
�ن القيا�ي  الدواء  Formocresol هو  الفورموكريسول  الأك�ش شيوعاً. 

أي  عل  بعيد.  أمٍد  منذ  الأولية  الأسنان  ي 
�ن  pulpotomies الحيوي  اللب  ب�ت 

الأسنان،  عالج  ي 
�ن استخدامه  الآن  حظرت  الأوروبية  البلدان  بعض  حال، 

 mineral trioxide مستشهدًة بسمية هذا الدواء. أكدت أبحاث الأسنان الآن أّن

bioactive، وغ�ي سام،  aggregate ”MTA” وهو عبارة عن دواء نشط حيوياً 

يمكنه تحقيق نجاح مماثل 

 NuSmile NeoMTA, Nusmilecrowns.com, ProRoot,

النشاط  ذات  المالطات  استخدام  يمكن   .))tulsadentalspecialities.com

الحشوات  مواد  واستخدام   ،)BioCem )nusmilecrowns.com مثل  الحيوي 

المركبة من زجاج الآيونوم�ي glass ionomer  وآيونوم�ي الزجاج المعّدل بالراتنج

المعدنية،   Resin-modified glass ionomer.  تسويق مواد الأسنان غ�ي 

لآباء جيل Generation Y سوف يزيد من قبول  وغ�ي السامة والنشطة حيوياً 

العالج مرًة أخرى.  

                                                                                                        Summary ملخص
. ل   Generation Yآباء المستهلكة مع  القديمة  الرسائل  ل تستخدم نفس 

ي ترعرع معها مواليد الأربعينيات. ل 
ي نفس الصورة القديمة الرائعة ال�ت

تستمر �ن

.Generation Y نامج آباء تواصل مناقشة نفس الخدمات القديمة. كن مواكباً ل�ب

ونية، وحمالت  لك�ت الإ نت، والثورات  ن�ت الإ التسويق كمواقع  ُخطط وأساليب 

وسائل التواصل الجتماعي ل بد أن تكون خالقة وتستخدم العبارات الرنانة مع 

آباء Generation Y. قم بإنشاء رسالة تغي�ي قواعد اللعبة الخاصة بالتكنولوجيا 

الجديدة مع عبارات مثل "الكشف عن التسوس بالتصوير بالأشعة المنخفضة 

"حماية فموية معقمة وغ�ي  الأشعة"،  استخدام  بدون  التسوس  والكشف عن 

أو  الالمعدنية  البيضاء  الراتنج  بحشوات  التسوس  "ترميم  للحساسية"،  ة  مث�ي

أسنان  طب  "مواد  الآمن"،  "التخدير  إبرة"،  بدون  "تخدير  الخزفية"،  التيجان 

وأدوية غ�ي سامة"، وهلم جراً. 

 Generation اً، ل تنس المراجعات النقدية، فشهادات الناس تجتذب آباء أخ�ي

. Y بشكٍل كب�ي
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 تطبيق مبادئ وسائط التواصل االجتماعي
في التعامل والتفاعل مع المرضى

Jen McGuire

وسائط التواصل االجتماعي عبارة عن منصة بصرية ، فالصور ومقاطع الفيديو تجذب 
تنقل  فهي  البيانية  المخططات  أما  اإلنتشار.  الواسع  اإللكتروني  والبريد  االنتباه، 

اإلحصاءات المعقدة بطريقة سهلة الفهم والمشاركة. 
مع أن وسائط التواصل االجتماعي ُتنتقد في كثير من األحيان، لكن الكثير يمكن 

الحصول عليه من فهم هذه الوسائط واستخدامها في إطار مبادئها التوجيهية. 
ذات القواعد التي تؤدي إلى النجاح على شبكة اإلنترنت Online يمكنها أن تعزز النجاح 
وإنتاج  الوالء  لخلق  ُتعتبر فرصة  تفاعل مع مريض  Off line. كل عملية  الشبكة  خارج 
تساعدك  أن  يمكنها  االجتماعي  التواصل  لوسائط  األربعة  المبادئ   .  Referrals اإلحاالت 

على استثمار هذه الفرص هي:

APPLYING SOCIAL MEDIA PRINCIPLES 
TO PATIENT INTERACTIONS
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فّكر بصريًا
  THINK VISUALLY

نت  ن�ت ، ينبغي عل عيادتك وموقعك عل الإ   لتحقيق أقص قدر من التأث�ي

ن برصياً.   ن والمر�ن المحتمل�ي اك المر�ن الحالي�ي ومواد التسويق أن تسعى إىل إ�ش

؛ ولكن، أن�ش  ل تخ�ب المر�ن أنّك تقدم فقط خدمات طب الأسنان التجميلي

ي كتيب يحوي صور البتسامات 
قصص النجاح قبل وبعد العملية الذي أحرزته �ن

. قم بتحديث منطقة الستقبال  ي موضٍع يراه المر�ن
أو اجعلها عمالً فنياً معّلقاً �ن

كانوا  ، سواء  ض المر�ن المعا�ة. يف�ت الأنماط  مرة كل خمس سنوات لتعكس 

ي مرافق حديثة 
عل خطأ أو صواب، أّن أطباء الأسنان الذين يمارسون عملهم �ن

يكونون أك�ش مجاراًة للعرص من الناحية ال�يرية والتكنولوجية أيضاً. 

. اجعل من  ى ما يراه المر�ن ي عيادتك ل�ت
اجلس عل كرا�ي طب الأسنان �ن

ي غالباً ما 
زيارة عيادتك تجربة ممتعة لمساعدة المر�ن عل تجاوز التداعيات ال�ت

تكون مزعجة مع عالجات الأسنان. 

اعرض محتوًى مقنعًا
 OFFER COMPELLING CONTENT 

تطبيق  ينبغي  الجتماعي.  التواصل  وسائط  ي 
�ن الرئي�ي  ء  ي

ال�ش هو  المحتوى 

ي يمكن أن تنجم عن 
ي عيادتك. قم بإزالة الرسائل المختلطة ال�ت

نفس المعاي�ي �ن

ي منطقة الستقبال. قم بإعداد محتوى مرّكز من شأنه تسويق عيادتك. 
الفو�ن �ن

أمِض بعض الوقت مع المريض لمناقشة صحة الفم والأسنان. الهتمام بأخبار 

أطفال المر�ن وأ�هم مهٌم لبناء العالقات مع مرضاك ولكن ينبغي التحدث 

عن هذه الأخبار بعد انتهاء موعد الزيارة وتغطية كافة المسائل الصحية ذات 

كل  حاجة  عل  مبنية  تكون  أن  ينبغي  والمحاورات  التواصل  بالزيارة.  الصلة 

شارة إىل المناقشات  ورة العالج، بالإ مريض. عند عرض خطة العالج، وضح  �ن

ي 
ميمة غ�ي المجدولة ال�ت ي أجريتها معه. ذّكر المر�ن بالعالجات ال�ت

السابقة ال�ت

ي المو� به ليتس�ن لك مراقبة حالة 
يحتاجون إليها للحفاظ عل الجدول الزم�ن

الأسنان المتسوسة و/أو التالفة.

كن واقعيًا
BE AUTHENTIC 

بينما  وقيمك.  لمعتقداتك  انعكاساً  تكون  أن  ينبغي  عيادتك  وسمعة  إسم   

، فإّن الرسائل الأساسية للمر�ن يجب أن تمثل  ّ ي طب الأسنان تتغ�ي
التجاهات �ن

بعيادتك  ن  العامل�ي أّن جميع  من  تأكد  العيادة.  لخدمات  النوعية  الجودة  دائماً 

المر�ن  مع  التواصل  ي 
�ن التساق  أنت.  تمارسها  ي 

ال�ت الرعاية  معاي�ي  يمارسون 

يدعم ويؤسس للموثوقية والفاعلية. أضْف الطابع الشخصي عل موقع الشبكة 

خاصتك مع معلومات عن فريق عمل العيادة، وأّكد عل أّن خدمة المر�ن عل 

رأس قائمة أولويات فريق العمل. المر�ن يقّيمون تجاربهم باستمرار بناء عل 

التقص�ي هنا  ون  تعامل مكتب الستقبال ومواعيد صحة الفم والأسنان ويعت�ب

ك العيادة.  سبباً رئيسياً ل�ت

لتطوير  لعيادتك  مشابهة  مر�ن  قاعدة  لديهم  الذين  ن  المهني�ي مع  تواصل 

عالقات إحالة متبادلة cross-referral. قم ببناء المصداقية داخل المجتمع الذي 

ي الجريدة المحلية.
تعمل فيه ع�ب كتابة عمود عن صحة الفم �ن

أنشئ حوارًا 
CREATE A DIALOGUE

حول  تكون  أن  ينبغي  عيادتك  ي 
�ن المريض  تجربة  أسئلة.  واطرح  استمع   

احتياجات ورغبات المريض وليس ما يريده الطبيب. اقِض وقتاً لستجالء "لماذا" 

ي يسألها المريض. فهم دوافع المريض سوف يساعدك عل بناء عالقة أعمق 
ال�ت

العيادة بأجندتهم الخاصة،  ي المر�ن إىل 
يأ�ت مع مرضاك وزيادة قبول العالج. 

تفهم  لم  ما  الصحية  بحالتهم  المتعلقة  أهدافك  تحقيق  من  تتمكن  ولن 

ي  الكشف عن عالمات 
دوافعهم. الحوار المفتوح مع المر�ن يساعدك أيضاً �ن

ي قد تؤثر عل العالج. المر�ن غالباً ما يجهلون أنه 
وأعراض الأمراض الجهازية ال�ت

ينبغي الكشف عن العمليات الجراحية والأمراض والأدوية لفريق طب الأسنان 

ي لمناقشة التاريخ الصحي للمر�ن 
الذين يقومون بعالجهم. �ف الوقت الكا�ن

يمكن أن ينقذ حياتهم.

عل  موقع  وإنشاء  بريدية  بطاقات  إرسال  مجرد  من  أبعد  ٌء  ي
�ش التسويق 

ي 
ال�ت اللغة  إىل  العمل خاصتك  عيادتك وفريق  بدءاً من مظهر  نت.  ن�ت الإ شبكة 

أشكال  من  شكالً  يُعت�ب  بعيادتك  يتعلق  ما  كل  فإّن   ، المر�ن مع  تستخدمها 

ي 
ي مراجعة تجربة المريض لمعرفة المجالت ال�ت

التسويق. اقِض بعض الوقت �ن

 . ن تحتاج إىل تحس�ي

   المرضى يقّيمون 
تجاربهم باستمرار بناء على 

تعامل مكتب االستقبال 
ومواعيد صحة الفم 

واألسنان ويعتبرون التقصير 
هنا سببًا رئيسيًا لترك 

العيادة
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أسباب على شبكة 
اإلنترنت تدفع المرضى 

الختيار العيادة المنافسة

DIANA P. FRIEDMAN, MA, MBA 3
للمرضى  المعركة  أرض  هي  اإلنترنت  شبكة 
الجدد في القرن 21. لقد وّلى عصر اإلعالن في 
)الصفحات  االنتشار  واسعة  الورقية  الدالئل 

الصفراء(.
 Leap Clixx ِقبل  من  ُأجريت  دراسة  أسفرت 
بأنهم  أقروا  قد  المستهلكين  من   %97 أّن  عن 
يرمونها  الصفراء  للصفحات  استالمهم  عند 
األسنان  أطباء  للباب.1  كحاجٍز  يستعملونها  أو 
يعلمون هذا األمر، حيث أّن 70% منهم يعتقدون 
تحقيق  في  مهمًا  ليس  المكتوب  اإلعالن  أّن 
الذين  المحتملون  المرضى  لمنشآتهم.2  النجاح 
إلى  يلجؤون  أصبحوا  أسنان  طبيب  عن  يبحثون 

اإلنترنت باعتبارها وسيلة لالختيار. 

مكان  أفضل  بأّن  االعتراف  من  الرغم  وعلى 
اإلنترنت،  هو  لعيادتك  جدد  مرضى  الستقطاب 
فإّنك على األرجح ستواجه منافسة شرسة في 

المنطقة المحلية التي تعمل فيها.
طب  عيادات  من   %80 هناك   ،2014 العام  منذ 
األسنان لديها موقع على شبكة اإلنترنت، وأكثر 
مكان  اختيار  على  القدرة  لديها  منها   %50 من 
 Search Engine األمثل  البحث  محرك  على  لها 
المستوى  هذا  مثل  مع   Optimization ”SEO”.3

تكون  أن  يجب  منافسيك،  جانب  من  المتقدم 
لتجاري  الوضوح،  من  قدر  بأكبر  مرئية  عيادتك 

تلك المنافسة الخطرة.

3 ONLINE REASONS PATIENTS ARE 
CHOOSING A COMPETITOR'S PRACTICE
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1.  ال أجد عيادتك على 
اإلنترنت

نت، فإّن البحث هو جوهر الموضوع، حيث تبدأ  ن�ت ي الحديث عن الإ
ن يأ�ت ح�ي

نت،  ن�ت اض أّن لديك موقعاً عل الإ نت بالبحث4. عل اف�ت ن�ت % 93 من أنشطة الإ

ي نطاق المنطقة المحلية 
ي صياغة كلمات مفتاحية لأهداف البحث �ن

فإّن براعتك �ن

ي �عة استقطاب مر�ن جدد. بما أّن التنافس 
ي تعمل بها ستحدد نجاحك �ن

ال�ت

ي ارتفاع، فإنّه من المهم 
عل ترتيب ظهورك ع�ب محركات البحث SEO ل يزال �ن

ي 
كة متخصصة تفهم عل نحٍو وثيق الفروق الدقيقة nuances �ن استخدام �ش

مهنة طب الأسنان وترّكز عل نتائج البحث المحلية. ولتكون الأمور عل النحو 

نتائج  من  الثانية  أو  الأوىل  الصفحة  ي 
�ن عيادتك  ترتيب  يكون  أن  لبد  الأمثل، 

البحث.

2.  حضور ضعيف للعيادة 
على اإلنترنت

شبكة  موقع  عل  فقط  ثانية   26 لمدة  يستقر  المر�ن  نظر  أّن  اض  اف�ت عل 

5، فإنّه ينبغي عل موقع عيادتك أن  اً عل انطباعهم الأوىلي نت الأك�ش تأث�ي ن�ت الإ

يجذب النتباه ب�عة، وإلّ فإنّهم سينرصفون إىل المواقع الخاصة بمنافسيك. 

الذكية  الهواتف  استخدام  انتشار  العيادات  تواجه  ي 
ال�ت الأخرى  المصاعب  من 

غ�ي  المواقع  يزورون  الذين  العمالء  من   %61 أّن  حيث  نت،  ن�ت بالإ المرتبطة 

هذه  يمتلكون  الذين  ن  المنافس�ي مواقع  إىل  ينرصفون  الجوال  للهاتف  الصديقة 

إىل طلبات  ن  المحتمل�ي المر�ن  تحويل  تعمل عل  عيادتك  أّن  لضمان  ة.6  ن الم�ي

تأكد  بدّقة.  الشبكة  عل  لعيادتك  الحاىلي  الموقع  بفحص  قم  جديدة،  مواعيد 

أنّه يستخدم شكالً من أشكال تصاميم Patient Appeal  Rated، وكذلك  من 

وتنّقل  استعراض  أمثل  توفر  ي 
ال�ت  ،responsive design المستجيبة التصاميم 

عل الهواتف الذكية smart phones  والحواسيب اللوحية tablets. ) التصميم 

المستجيب ُمو� به من ِقبل جوجل بوصفه أفضل وسيلة لتنقلك الأمثل ع�ب 

mobile optimization(.7 جهازك

3.  التقييم السلبي 
لعيادتك على اإلنترنت

ي 
نت من ِقبل المر�ن تُعت�ب عامالً حاسماً �ن ن�ت التقييمات النقدية عل شبكة الإ

ي التقييمات النقدية 
ن �ن عالم اليوم. منذ العام 2014، يثق 88% من المستهلك�ي

لذا،  الشخصية.8  التوصية  ي 
�ن يثقون  ما  بقدر  نت،  ن�ت الإ ي 

�ن عليها  ي يطلعون 
ال�ت

عل  النقدية  التقييمات  ون�ش  استحداث  عل  عيادتك  مقدرة  من  التأكد  عليك 

مثاٍل  أفضل  المحتملون.  المر�ن  عليها  يطلع  بحيث  بطريقٍة صحيحة  الشبكة 

لذلك هو Health Enhanced Profile عل موقع Healthegrades.com، حيث 

ي المتوسط، تتم إضافة 22 
ًة )�ن تُن�ش التقييمات النقدية من ِقبل المر�ن مبا�ش

 ،Healthegrades.com موقع ي 
�ن عيادة  لكل  بشكل شهري  جديداً  نقدياً  تقييماً 

لذا فهو يعت�ب موقعاً مفيداً للتقييمات النقدية الخاصة بعيادتك ولنتائج البحث 

عن عيادتك.

4.  أفكــار ختاميـــة
الصحيحة  المقاربة   . مصن وقٍت  أي  من  أشد  منافسة  الآن  تواجه  عيادتك 

ن لعيادتك عل ما  للتسويق الرقمي من شأنها أن تضمن تفضيل المر�ن المحتمل�ي

سواها من العيادات المنافسة. 

النظر عن  المر�ن برصف  نت واستمالة  ن�ت الإ ي شبكة 
�ن التواجد  مقدرتك عل 

اتيجية نشطة لن�ش  ي الدخول إىل الموقع، وتوف�ي اس�ت
ي يستخدمونها �ن

الطريقة ال�ت

المنطقة  ي 
�ن منافسيك  التفوق عل  ي 

�ن يساعدك  للمر�ن سوف  النقدي  التقييم 

ي تعمل بها واستقطاب المزيد من المر�ن الجدد إىل عيادتك.
الجغرافية ال�ت

املراجع
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 عيادتك تواجه اآلن منافسة 
أشد من أي وقٍت مضى. المقاربة 
الصحيحة للتسويق الرقمي من 
شأنها أن تضمن تفضيل المرضى 
المحتملين لعيادتك على ما 
سواها من العيادات المنافسة.  
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السمعة الطيبة والمراجعات اإليجابية على 
اإلنترنت: أكثر أهميًة من أي وقٍت مضى لعيادات 

طب أسنان األطفال.
POSITIVE ONLINE REVIEWS AND REPUTATION 
MANAGEMENT: MORE IMPORTANT THAN EVER 
FOR DENTISTS WHO WORK WITH CHILDREN
SCOTT CHILDRESS
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 Online النقدية  المراجعات  يستخدمون  بأّنهم  اإلنترنت  مستخدمي  من   90% حوالي  يقول 
reviews من أجل تحسين اختياراتهم المحلية.

1 إذا كنت طبيب أسنان يسعى لتوسيع نطاق تسويق عيادته للوصول إلى اآلباء واألمهات، فإّن 

أكثر  واألمهات  اآلباء  يكون  أن  المرجح  من  لك.  بالنسبة  أهميًة  أكثر  ستكون  اإلحصاءات  هذه 
حرصًا من أي مجموعة أخرى في البحث على شبكة اإلنترنت بوصفها مصدرًا رئيسيًا لإلحاالت 
الطبية، حيث يعبر %72 من اآلباء واألمهات عن ثقتهم بالمراجعات النقدية التي تخص األطباء 

بنفس القدر الذي يثقون به في التوصيات الشخصية.2
يعتمد نمو عيادتك وسمعتها داخل المجتمع بشكٍل كبير على مدى االهتمام الذي توليه لبناء 
قاعدة مراجعات نقدية على اإلنترنت. من الضروري أن يبادر أطباء أسنان األطفال للعمل بجد 
من أجل سمعة عياداتهم وأن يبنوا بانتظام قاعدة صلبة من المراجعات النقدية اإليجابية، 
ويفحصوا وبأمانٍة تامة مواضع الضعف في أعمال العيادة والتي قد تكون مصدرًا للوصول 

إلى مراجعات سلبية من اآلباء واألمهات.

ابدأ ببناء سمعة فّعالة
YOUR APPROACH TO REPUTATION MANAGEMENT SHOULD BE PROACTIVE

ي 
ي تظهر عل الصفحة الأوىل �ن

نت مؤخراً، فقد حان الوقت للقيام بذلك. من الواضح أّن القوائم ال�ت ن�ت إذا لم تكن قد بحثت عن اسمك أو اسم عيادتك عل الإ

ي قوائم جوجل للمواقع 
نتائج محركات البحث بالغة الأهمية لأّن هذا هو ما يشاهده الآباء والأمهات عند البحث عن طبيب أسنان أطفال. أك�ش المناطق المرموقة �ن

."three-pack“" ي تُسمى مجموعة الثالث
ي تعرض أشهر ثالث عيادات محلية، وال�ت

هي المنطقة الموجودة عل الخريطة وال�ت

نت  ن�ت ي "three-pack" عل رأس أولوياتك. ثلث المراجعات النقدية عل الإ
ي تظهر �ن

، ستكون المراجعات النقدية المتعلقة بعيادتك وال�ت وبتضييق نطاق بحثك أك�ش

 my    Google   Business.3 من خالل قائمة "three-pack" ي
موجودة �ن

ة عل مواقع مثل Demanforce  وRateABiz وSolutionreach. هذه  ي هذه القائمة أك�ش أهميًة من أن تطلب من المر�ن الكتابة المبا�ش
بناء المراجعات النقدية �ن

نك الأسا�ي عل المراجعات النقدية  ي محركات بحث جوجل. ح�ت عند استخدام هذه الوسائل، ينبغي أن يكون ترك�ي
المواقع عموماً ل تظهر عل الصفحة الأوىل �ن

.Google My Business ي
�ن
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تحكم بإمكانية ظهور مراجعات 
تخص عيادتك    

CLAIM AND OPTIMIZE THE MOST IMPORTANT DIRECTORIES 

FOR REVIEWS 

ن أّن المراجعات النقدية حول عيادتك عل ي ح�ي
�ن

التصنيف، فإّن عدم ظهور اسم   Google My Business هي أحد عوامل 

نقدية  مراجعات  تكون هناك  أل  احتمال  ي 
يع�ن  ،three-pack قائمة  ي 

�ن عيادتك 

ظهور  إمكانية  ن  بتحس�ي للقيام  القصوى  الأولوية  تكون  أن  ينبغي  بها.  تتعلق 

ي 
ي تلك القوائم أو توظيف خب�ي للقيام بذلك نيابًة عنك، ثم البدء �ن

عيادتك �ن

بنية قاعدة للمراجعات.

ن الآخرين اللذين يستحقان  بالإضافة إىل Google My Business، فإّن الموقع�ي

ي 
ال�ت الثالثة مجتمعة هي  المواقع  وYelp. هذه   Facebook الأك�ب هما النتباه 

نت.3 التحكم  ن�ت تستأثر بما يقرب من %80 من جميع المراجعات النقدية عل الإ

نت يبدأ باكتساب الظهور أو التواجد عل هذه القوائم  ن�ت بسمعة عيادتك عل الإ

الشبكة.  ع�ب  ومتسقة  وكاملة  دقيقة  معلومات  الحصول عل  لضمان  الأساسية 

ي كٍل 
مجّدداً، الحصول عل مراجعات إيجابية أمٌر بالغ الأهمية لتصنيف عيادتك �ن

من الأدلة الثالثة المذكورة أعاله.

تأسيس المراجعات اإليجابية 
يتطلب خّطة منهجية 

 BUILDING POSITIVE REVIEWS REQUIRES A SYSTEMATIC 

APPROACH

ي طلب المراجعات النقدية 
ينبغي عل أطباء الأسنان اتباع منهجية واضحة �ن

خطة  وبدون  العيادة  تحصل  أن  الممكن  من  بانتظام.  ومراقبتها  عليها  والرد 

ية  الب�ش الطبيعة  أّن  إلّ  يجابية،  الإ شبه  المراجعات  من  حفنة  عل  تسويقية 

 ، ن تجعل بعض الآباء والأمهات محّفزون لكتابة مراجعات سلبية إن كانوا غاضب�ي

ي عيادتك. 
نت عن تجربة سيئة واجهتهم �ن ن�ت ون عالم الإ فيخ�ب

إيجابية  مراجعات  كتابة  عل  خدماتك  عن  ن  الراض�ي والأمهات  الآباء  تشجيع 

وري أن تكون  اتيجية مهنية فعالة لذلك. ليس من الرصن يستدعي تطوير خطة اس�ت

هذه الخطة معقدة. 

المراجعات،  كتابة  لطلب  فعالة  الخطة عل طريقة  تحتوي  أن  الممكن  من 

نت، ثم الرد عل ما يُقال.  ن�ت ورصد شامل لسمعة العيادة عل الإ

اتيجية  ي تأسيس اس�ت
نت تساعد �ن ن�ت هناك العديد من المصادر والمراجع عل الإ

وري أن تتأكد دوماً من أّن يتم ذلك عن طريق  خاصة بالمراجعات. ولكن من الرصن

.Yelpو Facebookو  Google :ة المواقع الثالثة الكب�ي

ح أهمية تأسيس المراجعات  وري أن يقوم أطباء الأسنان ب�ش اً، من الرصن أخ�ي

يجابية لفريق عمل العيادة. السعي بنشاط للحصول عل مراجعات إيجابية  الإ

ن يجب أن يكون جزءاً من ثقافة العيادة.  من الآباء والأمهات المتحمس�ي

local-consumer-/01/07/Source:https://www.brightlocal.com/2014

/review-survey-2014

أسهل طريقة للتخلص من 
المراجعات السلبية هي عدم 

تلقيها 
THE EASIEST WA TO REMOVE NEGATIVE REVIEWS IS NOT 

TO GET ONE

من المعلوم أنّه مهما كانت عنايتك رائعة وبيئة عمل عيادتك جذابة فإنّه من 

نت  ن�ت المستحيل إرضاء كل أب أو أم بشكل تام. ولكن عندما تبدأ مراجعات الإ

يث والتقييم.  وبشكٍل متكرر بإظهار شكوى نمطية عن العيادة فعندئٍذ يجب ال�ت

بأمانٍة  الضعف  نقاط  أو  الخلل  بؤر  وإزالة  البحث  إىل  الأسنان  أطباء  يحتاج 

وصدق وإيجاد سبل للقضاء عل المراجعات السلبية قبل حدوثها.

ينطبق ذلك بشكٍل خاص عند معالجة الأطفال، لأّن الآباء والأمهات شديدو 
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ي اعتبارك. فمع أننا قد ل نتفق مع الآباء الذين يلحون 
الحساسية لأمور لم ترد �ن

ي عنايتهم المبالغ فيها بأطفالهم، سواء كانت صائبة أو خاطئة، فإّن معارضة 
�ن

ما يرونه لن تؤدي إىل مراجعات إيجابية من ِقبلهم عل الإطالق.

اتيجية. تحّدث مع محبيك من الآباء والأمهات وتعرّف  الستماع هو أفضل اس�ت

ء بدءاً من جدولة  ي
ن تجربة مرضاهم. يشمل ذلك كل �ش حونه لتحس�ي عل ما يق�ت

ة النتظار والتعامل اللطيف من ِقبل موظفي العيادة، والسياسات  المواعيد وف�ت

. المالية ومتابعة الفوات�ي

نت، امنحهم فرصة لإخبارك  ن�ت  أعِط الآباء والأمهات مجالً "للتنفيس" خارج الإ

وإخبار موظفيك عن استيائهم. قم بتدريب موظفيك عل معرفة الآباء والأمهات 

ن ونزع فتيل الغضب قبل أن يتحول هذا الغضب إىل مالحظة سلبية. المحبط�ي

األهمية المتزايدة للمراجعات 
اإليجابية على اإلنترنت

 THE IMPORTANCE OF BUILDING POSITIVE REVIEWS IS 

 GROWING

نت بقراءة المراجعات للبحث  ن�ت ن مستخدمي الإ ة ب�ي يقوم تسعة من كل ع�ش

عن عيادات محلية. %40 يقوم بذلك عل نحٍو منتظم.1 عالوًة عل ذلك، فإن 

ي لديها مراجعات تحصل عل تصنيف أعل واهتمام 
قوائم العيادات المحلية ال�ت

، مما يزيد عدد زيارات موقع العيادات ومكالمات المر�ن  أك�ب من ِقبل المر�ن

الجدد.

 استمرار هذا التجاه وفهم أهميته هو مفتاح نمو واستدامة العيادة. وضع 

دائمة  العيادات  ن 
ّ يم�ي ما  مستديمة هو  مراجعات  قاعدة  لبناء  قوية  اتيجية  اس�ت

نت. ن�ت ي ثقافة الإ ّ
ي تب�ن

ي أصبحت خامدة وأخفقت �ن
ي من تلك ال�ت

التطور والر�ت

المراجـــع
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 الدورات التعليمية لطب األسنان السريري :
 

فرط الحساسية العاجية. ◄

األخطاء الطبية في طب األسنان. ◄

◄ .)CAMBRA( نظام كامبرا : أفضل الممارسات للسيطرة على النخر السني

طبعة األسنان المثالية: أهميتها السريرية، متطلباتها، طرقها، أدواتها، وموادها. ◄

أفضل الممارسات للتصوير الرقمي لداخل الفم.  ◄

خدمات تبييض األسنان المهنية تحديد األولويات وتحقيق النجاح. ◄

كيف تختار جهاز الليزر األفضل لعيادتك. ◄

التشخيص واإلبالغ عن مرضى االنتهاك واإلهمال في طب األسنان. ◄

المفاهيم المستجدة في العالقة بين أمراض النسج الداعمة لألسنان والصحة العامة. ◄

تآكل األسنان: المسببات، التشخيص، المعالجة، الوقاية. ◄

التوحد وطب األسنان، بروتوكول التعامل والتواصل لرعاية فم وأسنان مرضى التوحد. ◄

مبادئ اإلدارة والقيادة في تشغيل عيادة طب األسنان المعاصر. ◄

إطباق األسنان ، الوظائف، و الخطل الوظيفي : فهم ديناميكيات الجهاز الفكي الفموي السليم. ◄

تنحيل السطوح المتالصقة لتيجان األسنان كبديل إليجاد فراغات في عالج تقويم األسنان. ◄

التضوء وتكنولوجيا القرن الواحد والعشرين للكشف عن تسوس األسنان. ◄

الدورات التعليمية لطب األسنان الوقائي :
الجديد والمهم في كشف وتقييم تسوس األسنان - النظام العالمي  لكشف وتقييم تسوس األسنان. ◄

سرطان الفم اليوم: أثره على مهنة طب األسنان. ◄

دور الفلوريد ) Fluoride ( في السيطرة على النخر. ◄

طرق استخدام الفلوريد الحديثة للتقليل من تسوس األسنان. ◄

عدم التزام المرضى بصحة الفم واألسنان عوامله ، أسبابه ، معالجته. ◄

ي وال�يري ، ولكم جزيل الشكر .
ن الوقا�أ ومن هذه الدورات التدريبية ماجمع ب�ي
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أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك سريرياإلثراء الفردي

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع
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اإلثراء الفردي
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أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك اإلثراء الفردي
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أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك سريرياإلثراء الفردي

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع
أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



59

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

سريري

www.DENTALECONOMICS.aeJAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



60

سريري

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



61

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

سريري

www.DENTALECONOMICS.aeJAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



62

سريري

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



63

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

سريري

www.DENTALECONOMICS.aeJAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



64

سريري

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



65

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

سريري

www.DENTALECONOMICS.aeJAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



66

سريري

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



67

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

سريري

www.DENTALECONOMICS.aeJAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



68

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك سريرياإلثراء الفردي

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



69

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

www.DENTALECONOMICS.aeJAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك اإلثراء الفردي

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



70

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

إدارة العيادة

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك 

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



71

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

www.DENTALECONOMICS.aeJAN-MAR  2017

أحصل على نقاط معتمدة من جمعية طب األسنان األمريكية باإلشتراك اإلثراء الفردي

 www.cearabia.com : في إحدى الدورات التعليمية على موقع



72

GO TO
www.dentaleconomics.ae
للمزيد من المقاالت المشابهة

www.DENTALECONOMICS.ae JAN-MAR  2017

اإلثراء الفردي

4Dental bleeding 
index scores

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

Maintain computerized scores of patient oral hygiene status before, during and after 
your periodontal, restorative, dental hygiene or orthodontic treatments with:

SAVE TIME 
Computerized measuring  and 

recording of pocket depth 
without the need for dental 

assistants.

STOP GUESSING 
Measure with precision. Do not 
worry about locating the CEJ or 

CAL.

HIGH IMPACT 
State-of-the-art patient 

experience 

4Plaque index scores
4Pocket depth mea-

surements
4Risks assessment 

valuations
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The Florida Probe is not just a probe. It is an 
oral health monitoring system using computer 

technology with a periodontal probe.

تطبيق سريري إلستعمال الفلوريدا بروب في العيادة :
ال ميكن أن نعترب الفلوريدا بروب جمرد أداة لسرب نسج دواعم األسنان ، بل بروتوكول تشخيص 
كامل ، يعتمد على برجمة الكمبيوتر لسرب عمق جيوب أمراض د واعم األسنان وتوثيق مؤشرات 
صحة الفم 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 .
، والنزف عند السرب والتقيح على خمتلف سطوح  4. مؤشرات صحة الفم كأرقام مؤشر اجلري 

األسنان .
5. ملخص عام عن نتائج فحص املريض ويحتوي على معلومات عن عمق اجليوب ، وجود آفات 

يف تشعب اجلذور ، مؤشر اجلري ، مؤشر النزيف ، مؤشر احلركة .

للمرضى وإعطائهم نسخة  المعلومات  ُتشرح هذه  أن  الضروري جدًا  ومن 
منها للمتابعة أثناء وبعد العالج .
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مخطط دواعم األسنان
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تقييم عوامل اإلختطار
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ADVERTISEMENT

مؤشرات الجير والنزف عند السبر والتقيح
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ملخص المؤشرات
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Differentiate your practice with 
leading articles on practice 
management, personal enrichment, 
finance, and technology.

Be Brilliant.

dentaleconomics.ae

The Leading Business Journal in the Region for the Dental Proffession.
Subscribe today.


