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بوستر املنتج اجلديد من »كوجليت«د.عاصم عبدالنبي والبروفيسور روجر ألويد خالل احملاضرة

د.محمد دشتي متحدثا للزميلة حنان عبداملعبود

د.خالدة الهاشمي من مركز 32 لطب االسنان د.علي جمال 

جانب من احلضور احلاشد في احملاضرة

)كرم ذياب(د.إبراهيم تقي ود.خالدة الهاشمي ود.محمد دشتي ود.علي جمال

»كولجيت« طرحت منتجًا جديدًا يعالج حساسية اللثة واألسنان
جمعية أطباء األسنان أعلنت عنه بالتعاون مع الشركة

د. محمد دشتي: تناول الحمضيات بكثرة والتدخين يسببان اإلصابة بحساسية األسنان وعيادات قليلة بدأت تعمل بالمنتج الجديد

د.علي جمال: أعداد المراجعين تؤكد أن نس�بة أمراض اللثة أكبر من المستوى العادي
حنان عبدالمعبود

أك����د رئيس مجل����س ادارة 
جمعية اطباء األسنان الكويتية 
د.ابراهي����م تق����ي ان اجلمعية 
حريص����ة على املش����اركة في 
التوعوية وكل جديد  احلمالت 

في مجال طب األسنان.
ج����اء ذلك خ����الل تصريح 
صحافي على هامش محاضرة 
نظمتها اجلمعية بالتعاون مع 
شركة »كوجليت« حول منتج 
جديد للش����ركة يس����اعد على 
مقاومة حساس����ية األس����نان،  
الى ان جمعية اطباء  مش����يرا 
األسنان تسعى للتواصل دائما 
مع األطباء لتنش����يط وجتديد 
املعلوم����ات وتق����دمي كل جديد 
مهني����ا، بالقطاع����ن احلكومي 

واخلاص.
وأضاف د. تقي خالل احملاضرة 

الت����ي ش����ارك فيه����ا محترف 
العالقات الدولية ب�»كوجليت« 
د.عاصم عبدالنبي واألس����تاذ 
بجامعة مانشستر ورئيس قسم 
األبحاث ب� »كوجليت« أوروبا 
البروفيس����ور روجر ألويد، ان 
املنتج اجلدي����د مكون من مادة 
األرجنن والكالسيوم ويستخدم 
داخل عيادات األسنان للتلميع 
وإيقاف حساسية األسنان خالل 
دقيقة واحدة، ويستمر مفعوله 
ملدة 28 يوما او اكثر، مش����يرا 
الى ان هناك معجونا لألسنان 

مواكبا له.
ومن جانبها، قالت د.خالدة 
الهاش����مي من مرك����ز 32 لطب 
االس����نان واحلاصل����ة عل����ى 
ماجستير عالج جذور ان املنتج 
يظهر تأثيره على املريض بعد 
اس����تخدامه خالل دقيقة حيث 
يشعر بتحس����ن كبير، مبينة 
ان هن����اك الكثير من العالجات 
اخلاصة بحساس����ية األسنان 
والتي تتكون من مادة تش����به 
الطالء لعمل طبقة عازلة حتى 
ال تتأثر االس����نان من البارد او 
احلار، لكنه عالج مؤقت ألن هذه 
الطبقة متكث لبعض الوقت ثم 
تتالش����ى بينما املادة اجلديدة 
تدخل في تركيبة السن ومتتزج 
معها، ومع االستخدام لفترات 
اطول تشكل سدادة عازلة متنع 

االلم الذي يسببه تناول احلار 
والبارد.

بدوره، قال اخصائي جراحة 
االس����نان د.محمد دش����تي: ان 
حساس����ية االس����نان منتشرة 
وهي مش����كلة نرصدها كثيرا 
كأطباء، خاص����ة لدى املرضى 
الذين يعانون من امراض اللثة، 
اللثة مما ينتج  وسببها نزول 
عنه حساسية بجذور االسنان، 
وهذا جزء من اسباب حساسية 
االس����نان، واجلزء اآلخر يكمن 
في ان اجلذر حتى وان لم تكن 
مكشوفة فإن االسنان بطبيعتها 

حساسة.
وقال د.دش����تي ان االسنان 
احلساسة بس����بب نزول اللثة 
وكشف اجلذور يتم معاجلتها 
بعالج اللثة، لكن العالج يأخذ 
فترة طويلة بحيث يتم تنظيف 
عميق للثة واس����تخدام انواع 
معينة من االدوية حتى تتعافى، 
وعن املنتج اجلديد اضاف انه 
االعجب واالكثر تطورا عالجيا، 
فخ����الل دقيقة واح����دة تنتهي 

احلساسية باملرة.
وقال: انا احد االشخاص الذين 
قاموا بتجربته، في البداية نقيس 
مدى حساسية السن ألن املنتج 
كونه جديدا فاحتمال الفاعلية 
ال يتوقف على ما تقوله الشركة 
فقط عن منتجها، فقمنا بتجربته، 

ورصدنا ان االسنان احلساسة 
مبجرد ان يستخدم املنتج جند 
ان احلساس����ية تختف����ي منذ 
الدقيقة االولى، مش����يرا الى ان 
هناك عيادات قليلة في الكويت 

بدأت تعمل به.
وعدد د.دش����تي مس����ببات 
حساسية األسنان موضحا ان 
تناول احلمضيات بكثرة مثل 
الليمون والبرتقال وعصائرهما 
وتناول املياه الغازية يس����بب 

احلساسية.
كم����ا ان االصاب����ة بأمراض 
اللثة تعتمد على الفئة العمرية 
للمريض وحرص املريض على 
احملافظة على اسنانه، فاملسنون 
والذين يعاجل����ون من مرض 
السكر والذين ال يحافظون على 
نظافة اسنانهم تنزل اللثة لديهم 
بشكل اس����رع وتزداد معدالت 
اصابته����م بأمراضه����ا، وكذلك 
التدخن يزيد من تضرر اللثة 

وازدياد اجلير.
وعن املنتج����ات العالجية 
اجلديدة، قال: ان الطب العالجي 
شهد تطورا كبيرا خالل السنوات 
االخيرة، لكن ه����ذا العام ازداد 
العالجات اجلديدة  فيه دخول 
وخاصة في مجال عالجات اللثة 
واجلانب التجميلي، لدرجة ان 
املرضى اصبح لديهم وعي كبير 
عن املنتجات اجلديدة ويطلبونها 

باالس����م، س����واء م����ا يختص 
بالتجميل من تلبيس وتركيبات 

او حشوات او عالجات.
وعن توافر االجهزة احلديثة 
في الكويت، افاد دشتي بأن ذلك 
الذي يقدم  املكان  يتوقف على 
اخلدمة العالجية، مشيرا الى ان 
اغلب املراكز العالجية بالقطاع 
اخلاص تهتم كثيرا بكل جديد، 
بينما في القطاع احلكومي فقد 
تستغرق بعض الوقت، واملراكز 
احلكومية قد ادخلت حوالي %75 
من عالجات االسنان، اال ان هناك 
بعض العالجات التجميلية لم 
تدخلها وافتقدها املراجعون لهذه 

املراكز.
من جانبه، قال اخصائي طب 
االسنان د.علي جمال ان انتشار 
احلساس����ية مرتبط بأمراض 
اللثة، وفي الكويت ليست هناك 
احصائية واضحة عن حساسية 
االسنان، اال ان املراجعن اعدادهم 
تقول ان نسبة امراض اللثة اكثر 
من املستوى الذي يجب ان تكون 
عليه، وتلقائيا هذا يزيد من نسبة 
حساسية االسنان بعد انحسار 
اللثة، وعن منتج »كوجليت« قال 
ان املنتج مت جتريبه بالفعل ومن 
اجليد ان تكون احملاضرة عقب 
استخدامه والوقوف على اثره 
قبل احملاضرة بفترة والتي كانت 

ردة الفعل حيالها جيدة.

تطبيق البصمة قريبًا
حنان عبدالمعبود

اصدر وكي���ل وزارة الصح���ة د.ابراهيم 
العبداله���ادي قرارا يقضي بتش���كيل جلنة 
مشتركة من وزارة الصحة واجلمعية الكويتية 
لرعاية االطفال في املستشفيات، وذلك لتحديد 
املتطلبات الالزمة لتشغيل بيت عبداهلل لرعاية 
االطفال، ووضع بروتوكول العمل به وذلك من 
قبل وزارة الصحة، على ان يرأس اللجنة الوكيل 
املساعد لش���ؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدويري وعضوية كل من مدير ادارة 
املختبرات الطبية د.ابراهيم املزيرعي ومديرة 

ادارة التغذية واالطعام د.نوال احلمد ومديرة 
ادارة منع العدوى د.هيفاء املوس���ى ومدير 
ادارة العالج الطبيعي د.نبيل احلنيف وعدد 
من املختصن وعن اجلمعية الكويتية لرعاية 
االطفال في املستشفى مدير اجلمعية الكويتية 
لرعاية االطفال في املستشفى واخصائية حياة 
الطفل هنادي املبيض. كما اصدر تعميما للوكالء 
املساعدين واملس���ؤولن في الوزارة مبوافاة 
ادارة الس���جل العام بكل العاملن بالوزارة، 
وذلك متهيدا لتطبي���ق نظام البصمة كنظام 

للحضور واالنصراف.

مركز هشاشة العظام
سيرى النور قريبًا

حنان عبدالمعبود
صرحت مديرة مستشفى الوالدة د.منى 
العبد الصمد بأن مركز »بتول العيبان« 
واخلاص بفحص وعالج هشاشة العظام 
في طور التش���طيبات النهائية. وبينت 
العبد الصمد ف���ي تصريح صحافي ان 
املركز موجود داخل مستشفى الوالدة، 
وسيكون مختصا بالفحص واملعاجلة، 
مشيرة الى انه سيتم جتهيزه بكل االجهزة 

احلديثة.


