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د.النجار: عيوب عظام الفك السفلي أو العلوي لألطفال 
تستدعي اإلسراع في تقويمها قبل بلوغهم سن الحادية عشرة

الجه��از الثاب��ت يتن�وع بين المعدن�ي والش�فاف 
وغير المرئي وتحديد المالئم من�ه يعود إلى حالة المريض

الفترة نضطر لالنتظار حتى يكمل املريض خمسة عشر عاما ونقوم 
بعمل عملية جراحية له اما اجلزء الثاني فهو تقومي االسنان فيكون 

في اي عمر للمريض بداية من 11 سنة وحتى سن االربعني.
ومتى يكون موعد الزيارة األولى للمريض لعيادة تقومي األسنان بعد 

تركيب جهاز التقومي؟
بعدما يقوم الطبيب بتركيب جهاز التقومي البد ان يقوم املريض 

مبراجعة الطبيب كل 3 اسابيع لتغيير السلك وحتريك االسنان.
هل ميكن جتزئة عالج التقومي او ما يعرف بالعالج املرحلي؟

نعم، فعندما يعاني الطفل من مش����كلة في عظم الفك نقوم في 
البداية بتركيب جهاز يساعد على منو الفك سواء بزيادة او تقليل 
منو الفك حس����ب حالة املريض ويس����تمر ملدة سنة ومن ثم نقوم 
مبرحلة تقومي االسنان، واحيانا يشكو الطفل من اعوجاج االسنان 
االمامية في عمر الثامنة وفي تلك احلالة نقوم بعمل تقومي لالسنان 
ملدة 6 ش����هور ومن ثم نقوم بعمل املرحلة الثانية من التقومي عند 

عمر الثانية عشرة.

 مسافة لألنياب

وما مشاكل التقومي األكثر شيوعا؟ 

احلالة االكثر ش���يوعا حاليا هي تزاحم االسنان وعدم وجود 
مسافة لنزول االنياب، كما ان املريض الذي ال يهتم باسنانه بعد 
تركيب جهاز التقومي يعرض نفسه لعدة مشاكل في اللثة وتسوس 
االس���نان وتغيير لون االس���نان بعد ازالة جهاز التقومي، فنشدد 
على االشخاص الذين يستخدمون جهاز التقومي استخدام فرشاة 

االسنان اخلاصة بالتقومي.

 العالج المبكر

وماذا عن  فوائد العالج املبكر؟ 
ان العالج املبكر يفيد في احلفاظ على ش���كل االسنان، وعالج 
اعوجاج االسنان في السن الصغيرة يحول دون تعرض املريض 
لتسوس االس���نان او تعرضه لالصابة بالتهابات اللثة باالضافة 
الى جتنب تعرض االطفال ملش���اكل نفسية نتيجة بروز االسنان 
بشكل غير طبيعي وعالج مشاكل عظم الفك في سن صغيرة امر 

غاية في االهمية.
ومن ناحية اخرى فاحيانا يتعرض الشخص في سن الثالثني 
او االربعني خللخلة بسيطة في االسنان السفلى نتيجة لترسبات 
جيرية على مدار الس���نني ومنهم من يقومون بخلع تلك االسنان 

وما اود ذكره اننا من خالل استخدام اجهزة التقومي ميكن ان نقوم 
بتثبيت تلك االسنان وادخالها في العظم مرة اخرى.

ال توجد موانع

وفي حال تعرض الشخص الصابة في االسنان نتيجة حادث ما أو 
أصيب بكسر في االسنان فهل ميكن تركيب جهاز تقومي؟

ال توجد اي موانع لتركيب جهاز التقومي مادام ان عظم السن 
بحالة جيدة وبالتالي ميكن تركيب جهاز التقومي في اي عمر.

وهل استخدام اجهزة التقومي تشعر املريض بألم؟
يشعر املريض باالم بسيطة في اليوم الثاني من تركيب جهاز 
التقومي وننصحه بتناول مس���كنات لالل���م خالل يومني ومن ثم 
يتحس���ن وضع املريض ويتعود على وج���ود جهاز التقومي وال 

يشعر بأي آالم.
ما هو التقومي اجلراحي؟

يستخدم التقومي اجلراحي في حال تعرض الطفل ملشاكل في 
عظم الفك العلوي او السفلي سواء بالزيادة او النقصان ولم يتم 
عمل تقومي له في سن صغيرة حتى عمر احلادية عشرة، ونضطر 
لالنتظار حتى يكمل املريض ثمانية عش���ر عاما حتى ينتهي من 
منو الفك العلوي والس���فلي ثم نقوم بعمل تقومي ملدة تتراوح ما 

بني 4 و5 أشهر ومن ثم جنري عملية جراحية للمريض.

تقويم الديمون

م��ع التطور الطبي املش��هود حاليا في العال��م، هل مت التوصل الى 
انواع حديثة من اجهزة التقومي؟

هن���اك انواع حديثة من اجهزة التق���ومي ومنها الدميون وهو 
نظام حديث يعمل على توسعة الفك ويجعل الطبيب غير مضطر 
خللع بعض من االس���نان واملريض الذي يستخدم هذا اجلهاز ال 
يحت���اج الى زيارة الطبيب كل 3 اس���ابيع بل من املمكن ان تكون 
الزيارة كل 6 اسابيع وهو جهاز غير مؤلم ويحقق نتائج باهرة، 
باالضافة الى اننا في الس���ابق كنا نس���تخدم الضروس اخللفية 
لشد االس���نان الى الوراء، ولكن حاليا توصل الطب احلديث الى 
ما يس���مى ب�»ميني سكوز« ونقوم بتركيب في الفم لشد االسنان 
وال نضطر ابدا الستخدام الضروس اخللفية لشد االسنان وتعطي 
نتائج جي���دة، كما ان هناك تقوميا يس���مى التقومي االيس وهو 
تقومي شفاف وغير مرئي، فالطب احلديث حريص على الوصول 
الى انواع متطورة من التقومي تكون غير مرئية وميكن تركيبها 

في اعمار مختلفة.
ماذا عن التقومي التجميلي؟

التقومي التجميل���ي هو من احدث انواع التقومي ويس���تخدم 
فيه التقومي غير املرئي الش���فاف، وأي تقومي باألس���نان يعتبر 
جتميليا كوننا نقوم بإصالح اعوجاج االسنان واصالحها وجتميل 

شكلها.
هل ارتفاع التكلفة املادية ألجهزة التقومي يعود لغالء أس��عار املواد 

املستخدمة؟
نعم بالتأكيد فإن اس���عار تركيب اجهزة التقومي مكلفة نوعا 
ما، وكلما استخدمنا اجهزة غير مرئية تزداد التكلفة املادية نظرا 
لغالء اسعار تلك االجهزة، ويقوم الطبيب بسؤال املريض عن نوع 
التقومي الذي يريده س���واء الفضي او املعدني او الش���فاف ولكن 
من جهة اخرى فان هناك حاالت ال ميكن معها اس���تخدام التقومي 
غير املرئي وبالتالي فان حالة املريض هي التي حتدد نوع جهاز 

التقومي الذي سيتم تركيبه.

ارشادات مهمة

وف��ي ختام لقاءنا ما نصائحك ليحف��اظ املريض على جهاز تقومي 
االسنان؟

بداية نصيحتي لألمهات بضرورة االهتمام بتنظيف اس���نان 
الطف���ل من عمر عام واح���د، نظرا الن تعرض الطفل لتس���وس 
األسنان وخلعه ألس���نانه يجعله عرضة لتركيب جهاز التقومي، 
كما انصح االم بعرض طفلها على طبيب تقومي اسنان في حال قام 
بخلع اسنان لبنية حتى يقوم بتركيب حافظ للسن، واذا الحظت 
األم معاناة طفلها من بروز في الفك العلوي او الس���فلي في عمر 
الس���ابعة فالبد من مراجعة طبيب تقومي االس���نان حتى يتدخل 
الطبيب ملعاجلة عيب عظم الفك حتى ال يضطر الطبيب بعد ذلك 
للتدخل اجلراحي، وفي حال اس���تخدم املريض جهاز التقومي وال 
توجد لديه مش���اكل في عظم الفك فعليه ان يهتم جيدا بتنظيف 
االسنان وغسلها ومتابعة طبيب التقومي حتى ال يتعرض لتسوس 
االس���نان مبا يجعله معرضا لإلصابة بالتهابات في اللثة وتلون 
في االسنان بعد ازالة جهاز التقومي وبالتالي اشدد على استخدام 

فرشاة االسنان اخلاصة بتنظيف اجهزة التقومي.

آالء خليفة

التطور الطبي املش�هود حاليا فّجر العديد من االكتشاف��ات الطبية 

في مختلف املجاالت، ومنها مجال تقومي األس�نان فلم يعد تركيب جهاز 

تقومي األسنان أمرا مؤملا كما كان عليه بالسابق نظرا لوجود العديد 

من أجهزة التقومي احلديثة، وهذا ما أكده طبيب تقومي األس�نان 
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والذي حتدث فيه عن فكرة تقومي األس�نان واحلاالت التي 

تتطلب تركيب أجهزة التقومي.

ومن جانب آخر تناول خالل احلديث كيفية احلفاظ 

على جه�از التقومي والتكلفة املادي�ة لتركيب جهاز 

التقومي واملدة الزمنية للتقومي وغيرها من األمور 

املهم��ة واخلاص��ة بتقوي��م األسنان، 

واليكم تفاصيل احلوار:

االهتمام بالتفريش يجّنبك مشاكل اللثة والتسّوس وتغيير اللون

)أحمد باكير(د.وليد النجار في حوار مع الزميلة آالء خليفة

خريج كلية طب االسنان بجامعة القاهرة عام 
1991، حاصل على ماجستير في طب االسنان عام 
1998 في تخصص تقومي االسنان بجامعة القاهرة 
كما حصل على الدكتوراه في تقومي االسنان عام 
2004 بكلية طب االسنان بجامعة قناة السويس، يعمل 

حاليا مبركز اللؤلؤة لطب االسنان بالكويت.

الديم�ون نظ�ام حدي�ث يعم�ل على توس�عة الف�ك ويجع�ل الطبيب غي�ر مضط�ر للخلع

ف��ي البداية ما ه��و تقومي األس��نان وما س��بب اس��تخدام أجهزة 
التقومي؟

يبدأ تقومي األسنان من سن صغيرة أو كبيرة نظرا الن مشاكل 
تقومي األسنان تنقسم إلى جزءين، جزء خاص بتقومي األسنان أو 
تقومي عظم الفك، فهناك أطفال يعانون من عيب في عظم الفك سواء 
السفلي أو العلوي وسواء كان العيب يرجع إلى نقص أو زيادة في 
منو عظم الفك وفي هذه السن البد من إسراع أو تقليل منو العظم 
والبد ان نبدأ به قبل ان يكمل الطفل عمره احلادي عشر، وبعد سن 
12 سنة نبدأ في عمل تقومي لألسنان في حال كان املريض يعاني من 
اعوجاج في األسنان وهناك بعض احلاالت نبدأ تقومي األسنان لها 
في سن صغيرة نظرا ملعاناة األطفال أحيانا من اعوجاج في األسنان 
يخلق لديهم مشكلة نفس����ية كشعوره باإلحراج من ان يضحك او 

يتحدث وينظر الناس إلى أسنانه.

 أنواع التقويم

م��ا أنواع التقومي وهل احلالة ه��ي التي حتدد نوع التقومي الذي يتم 
استخدامه؟

نعم هناك أنواع كثيرة لتقومي األسنان، فلو كان الطفل في السن 
الصغيرة يعاني من عيب في عظم الفك نقوم باستخدام أجهزة متحركة 
وهناك التقومي الثابت وله عدة أنواع منه املعدني والشفاف وغير 

املرئي ونحدد نوع التقومي املستخدم حسب حالة املريض.
وماذا عن مدة تركيب التقومي؟

تختلف املدة حسب حالة املريض وتبدأ من 6 أشهر حتى سنتني، 
فبعد استخدام التقومي البد من استخدام اجلهاز املثبت.

كيف ميكن تنظيف التقومي؟
هناك احتياطات معينة البد ان يأخذها املريض الذي يس����تخدم 

التقومي، ومنها االبتعاد عن أنواع معينة من املأكوالت السيما 
التي حتتوي على الكرامي����ل وكذلك االبتعاد عن تناول 

العلكة وذلك حتى ال يتعرض التقومي للتلف، وهناك 
فرشاة أسنان مخصصة لتنظيف التقومي ومتوافرة 

في الصيدلية.
عندما يتعرض الطفل إلصابة في األس��نان يركب 
له حافظة الس��ن، فما أهمية استخدامها وكيف ميكن 

احملافظة عليها؟
في حال تعرض الطفل في السن الصغيرة 
خلل����ع ضرس لبني قبل موعد خلعه الطبيعي 
نقوم بوضع حافظة السن وذلك ألن السن الدائمة 

توجد حتت الس����ن اللبني، وبالتالي عندما يتم 
خلع السن اللبني قبل موعده الطبيعي قد يتعرض 

السن الدائم لالعوجاج، وبالتالي فان عدم استخدام 
احلافظة يعرض السن الدائم للظهور باعوجاج نظرا 

لغلق الفراغ بني السن االخرى.
ما ه��و الوقت املناس��ب الس��تخدام جه��از تقومي 

االسنان؟
ال يوجد وقت محدد، فالطبيب يحدد 

الوقت املناسب على حسب حالة 
املريض، وكما ذكرت سلفا ان 

التقومي ينقسم جلزءين، 
اجل����زء االول ه��و 

عظم  تق����ومي 
الفك والبد ان 

يتم قبل سن 
البلوغ وان 
ل���م يتم 
في تلك 

د.وليد النجار  في سطور: 

أفاد باحثون مختصون ان زيت بذور عش����بة 
لس����ان الثور فعالة في تقلي����ل التهابات اللثة وما 
حول األس����نان وحتس����ن صحتها عند األشخاص 
املصابني بالتهابات واصابات انتانية في جتويف 

الفم، وخصوصا في املناطق حول األسنان.
وأوضح األطباء ان أعراض التهابات اللثة وما 
حول األسنان تشمل نزيف اللثة وزيادة حساسيتها، 

وتكسر األسنان واصابات انتانية في التجويفات 
املشكلة بني اللثة امللتهبة واألسنان، وقد تتقدم هذه 
احلالة وتغزو العظام التحتية مسببة تساقط األسنان 
في حال تركت دون عالج، مؤكدين ان احملافظة على 
نظافة الفم واألسنان بفركها املستمر وتنظيفها من 
طبقات اجلير والبليك عند طبيب األسنان بشكل 

دوري يساعد على الوقاية من هذا املرض.

»لسان الثور« لتقليل التهابات اللثة

د.وليد النجار


