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أكد أن اإلصابة بهذا املرض خالل املوسم احلالي أمر وارد.. والتعاطي مع احلاالت املصابة يتم وفق البروتوكوالت

الدويري: هناك حاالت مصابة بالفعل بإنفلونزا اخلنازير تعالج في املستشفيات

املجتمــع أو برامــج توعوية 
وقائية وعالجية ملواجهة مثل 

هذه األخطار.
وعــن األمــراض األكثــر 
انتشارا واملتوقع وجود نسب 
مرتفعة في اإلصابة بها، أشار 
الدويــري إلى أن الكويت من 
الــدول األعلى إصابة مبرض 
السكري حيث ان أكثر من %2 
من املجتمع الكويتي مصاب 
بارتفاع معدل السكر، وكذلك 
الســمنة املرضية خاصة في 
شرائح األطفال والشباب والتي 
أصبحت ملحوظة بشكل كبير 
وتعود إلى انتشار الوجبات 
السريعة املشبعة بالدهون، 
والتــي يجب التعامــل معها 
بشكل موضوعي ومتزن، والبد 
من تضافر كل اجلهود وعلى 
رأسها وزارتا الصحة والتربية 
العالــي، وفيمــا  والتعليــم 
التدخني  يختــص بانتشــار 
هناك نسبة عالية في انتشاره 
ونرصــد ارتفاع التعاطي مع 
الشيشــة في املقاهي بشــكل 
مفرط وســنتعامل معها من 
ضمن القوانني والتشريعات 
وكذلك البرامج الوقاية، ولفت 
الى أن هناك عنصرا مهما أيضا 
يجــب التعامل معه وهو قلة 

النشاط البدني.
مــن جانبها، قالــت مدير 
للرعايــة  املركزيــة  االدارة 
الصحيــة األوليــة د.رحــاب 
الوطيان ان البرنامج التدريبي 

للباحثني للمسح الصحي لعوامل 
اخلطورة لألمراض املزمنة الذي 
تنفــذه وزارة الصحــة ميدانيــا 
مبراكز الرعاية الصحية األولية 
باملناطق الصحية سيكون حتت 
إشــراف جلنــة املســح الصحي 
برئاسة الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة، والتي مت تشكيلها 
بقرار وزاري رقم 140 لسنة 2012 
وستكون مدة إجراء املسح الصحي 

الشهور الثالثة املقبلة.
ولفتت الى أنه سبق للوزارة 
تنفيذ املســح الصحــي وإصدار 
الســابق عــام 2008  تقريرهــا 
بالتعــاون مــع منظمــة الصحة 
العاملية، لذلك كانت هناك أهمية 
لتحديــث البيانات واملؤشــرات 
الوطنيــة عــن معدالت انتشــار 
وعوامــل  املزمنــة  األمــراض 
اخلطــورة من خالل إعادة إجراء 
املسح بعد مرور 5 سنوات على 
صــدور التقريــر األول وتزويد 
والبرامــج  اخلطــط  واضعــي 
الصحية واإلمنائيــة والباحثني 
بأرقام ومؤشرات حديثة عن تلك 
األمراض املزمنة، ومبا يتفق مع 
وثيقة إعــالن الكويت للتصدي 
لألمراض املزمنــة التي اعتمدها 
وزراء الصحــة بــدول مجلــس 
التعــاون في اجتماعهــم األخير 
بالكويــت في بداية شــهر يناير 
2014 برئاسة وزير الصحة د.علي 

العبيدي.

الدم والكوليسترول،  ضغط 
وهي عوامــل تؤدي لإلصابة 
باألمراض املزمنة ومنها إلى 
60% من نســبة الوفيات في 
العالــم نتيجة وجود عوامل 

االختطار. 
»املســوحات  وأضــاف 
تستهدف شريحة محددة في 
املجتمــع الكويتي حددت من 
فئة 18 الى 65 عاما للجنسني، 
ونستهدف هذه الشريحة بعمل 
استبيانات متكاملة للتعرف 
عــن كثــب علــى املقومــات 
املجتمعيــة  والســلوكيات 
ومدى انتشار بعض العادات 
والسلوكيات غير الصحية مثل 
املفرط  التدخني واالستخدام 
لألغذية غير السليمة والتعرف 
علــى الســلوكيات األخــرى 
غير السوية ووضعها ضمن 
عوامــل االختطار التي يجب 
التفاعل معها كذلك سيتم عمل 
فحوصات للتعرف من خاللها 
على مدى انتشار نسبة السكر 
وكذلك الدهون املشبعة ونسبة 
الكوليسترول في الدم«، مشيرا 
الى أن املسوحات ستستغرق 
مدة تتراوح بني 3 و6 أشهر، 
وسنصل في نهايتها الى معرفة 
واقعية عن مدى انتشار عوامل 
الكويتي  االختطار للمجتمع 
فــي كل الشــرائح العمريــة 
ومن خاللهــا ميكن التعاطي 
بوضع البرامج واخلطط سواء 
كانت توعوية وتعزيز صحة 

حنان عبدالمعبود

أكد وكيــل وزارة الصحة 
العامــة  املســاعد للصحــة 
د.قيــس الدويــري أن هناك 
حاالت بالفعل مصابة مبرض 
انفلونــزا اخلنازير موجودة 
باملستشفيات، مبينا أن هذه 
احلــاالت يتــم التعامل معها 
بالبرامج الوقائية واالحترازية 
وهنــاك بروتوكــوالت يتــم 
تفعيلها عند اكتشاف حالة، 
سواء كانت حالة مرضية أو 
مخالطني، ســواء كادر طبي 

أو أقربا.
وأضاف أنه أحيانا تكون 
اإلصابــة عاديــة، وأحيانــا 
أخــرى تكــون غير بســيطة 
حال وجود أمــراض مزمنة، 
وهذا مــا يجعل هناك حاالت 
سيئة ليست بسبب الڤيروس 
نفسه، ولكن بسبب األمراض 
املصاحبة، مبينا أن اإلصابة 
بأمراض االنفلونزا املوسمية 
خالل موسمها أمر عادي يتم 

التعامل معه بكل مهنية. 
جاء هــذا التصريح على 
البرنامــج  هامــش تدشــني 
التدريبي للباحثني للمســح 
املزمنة  الصحــي لألمــراض 
»شبكة إميان« نائبا عن وزير 

الصحة د.علي العبيدي.
الوكيــل املســاعد  وقــال 
للصحــة العامــة نعلــن بدء 
ورشة العمل استعدادا لعمل 
املزمــع عقدهــا  املســوحات 
الكويــت، وذلــك بنــاء  فــي 
علــى توصيات مــن منظمة 
الصحــة العامليــة واإلعــالن 
األمم  جلمعيــة  السياســي 
املتحــدة بتفعيل وتنشــيط 
جميــع العوامــل التي تؤدي 
إلى تخفيض نســبة اإلصابة 
باألمــراض املزمنة، الفتا الى 
أن هنــاك الكثير مــن عوامل 
االختطار منتشرة في الكثير 
من املجتمعات العاملية ومنها 
الســمنة والتدخــني وارتفاع 

جانب من احلضورد.رحاب الوطياند.قيس الدويري

60% من الوفيات 
بالعالم بسبب 

عوامل االختطار 
املؤدية ألمراض 

مزمنة

الوطيان: 
بروتوكول املسح 

يتضمن إجراء 
مقابالت شخصية 
مع املستهدفني 

من املواطنني 
الكويتيني بالفئة 
العمرية من 18 

إلى 65 عامًا لرصد 
أمناط حياتهم

افتتح املؤمتر السنوي الكويتي الثاني عشر للجراحني نيابة عن الوزير العبيدي

يوسف الدويري: الكويت شهدت تطوراً شامالً باجلراحة العامة

والقوانني واألســس املتبعة 
التــي تبنى عليهــا مثل هذه 
العمليــات فضال عن مقارنة 
عدة جمعيات على مســتوى 
العالم مع اجلمعيات اآلسيوية 
جلراحة السمنة، مشيرا الى 
اآلســيوية  اجلمعيــات  ان 
خفضت كتلة اجلسم إلجراء 
جراحات السمنة بسبب زيادة 
نسبة االصابة بالسكر لديهم، 
مضيفا: اننا في الكويت نقع 
ما بني أوروبا وآســيا ونحن 
بصدد وضع املعايير اجلديدة 

وتعديلها.
وأكد خورشيد ان الكويت 
تأتــي في املراكــز األولى من 
حيث اإلصابة بالسمنة على 
مستوى العالم وحتتل املرتبة 
الســابعة في نسبة اإلصابة 

بالنوع الثاني ملرض السكر 
فضــال عن نســبة عالية في 
سمنة االطفال ونحن بصدد 
وضع اسس الجراء عمليات 
الســمنة وإجــراء دراســات 
جديــدة وتعديل الدراســات 
واألبحــاث القدمية بدعم من 
وزير الصحة د.علي العبيدي، 
الطبيــة  مشــيدا بالنتائــج 
املترتبة على اجراء جراحات 
الســمنة. وحــول احصائية 
عمليــات جراحــة الســمنة، 
قال: كنا في الســابق جنري 
اكثــر من 300 عملية جراحة 
للســمنة شــهريا ولكن قلت 
النسبة بعد وقف اجراء مثل 
هذه العمليات بنســبة %50 
رغــم انها جتــرى على اعلى 
املستويات، مشيرا الى انه اذا 
كانت هناك مضاعفات فان مثل 
هذه العمليات لها مضاعفات 
على مستوى العالم وان كنا 
فــي الكويت االفضل في مثل 

هذه العمليات.
وحــول حاجــة األطبــاء 
اجلراحــني لهــذا املؤمتر قال 
إن هذا املؤمتر يضفي الكثير 
من اخلبرات، مشــيرا الى ان 
كثيــرا مــن األطبــاء حديثي 
التخــرج يكتســبون الكثير 
مــن اخلبــرات النظرية عن 
طريق احملاضرات واخلبرات 
العملية من خالل املشاركة في 
العمليات اجلراحية التي تتم 

خالل فترة املؤمتر. 

معروفني في مجال اجلراحة، 
مؤكدا ان جدول اعمال املؤمتر 
يتناول شتى مجاالت اجلراحة 
العامــة، كجراحات الســمنة 
املفرطــة وجراحات القولون 
التخصصيــة وغيرهــا مــن 
املواضيع الهامة، والتي تتطلب 
العمــل اجلــاد واملســؤولية 
الكبيــرة مــن القائمــني على 
تنظيــم املؤمتر واملشــاركني 
فيه، شاكرا كلية اجلراحة على 
جهودها املميزة في تنظيم هذا 

املؤمتر الهام.
بــدوره، كشــف رئيــس 
املؤمتر استشــاري اجلراحة 
العامة في مستشــفى مبارك 
د.موسى خورشيد عن تشكيل 
جلنة دائمة للنظر في آليات 
جراحة الســمنة في الكويت 

حنان عبدالمعبود

افتتــح الوكيــل املســاعد 
لشؤون طب األسنان د.يوسف 
الدويــري أنشــطة املؤمتــر 
الســنوي الكويتــي الثانــي 
عشــر للجراحني أمس األول 
باإلنابــة عن وزيــر الصحة 
د.علــي العبيدي، مبشــاركة 
وحضور نخبة مــن األطباء 
واالستشاريني املتخصصني في 
هذا املجال من داخل وخارج 

الكويت.
وفــي كلمتــه االفتتاحية 
قــال الدويــري: توجد أهمية 
كبيرة للمشــاركة في افتتاح 
اعمال املؤمتر السنوي الثاني 
عشــر للجراحــني، والــذي 
تنظمــه كليــة اجلراحــة في 
معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية بالتعاون والتنسيق 
مــع وزارة الصحــة، الفتــا 
الى ان البالد شــهدت تطورا 
وتقدما شامال للجراحة العامة 
وتخصصاتها الدقيقة، السيما 
مع التطور الواســع والكبير 
التكنولوجيــا واألبحاث  في 
الطبية، مؤكدا ان عقد مثل هذه 
اللقاءات العلمية الهامة تفتح 
اآلفــاق امام تبــادل اخلبرات 
واملعــارف، بهــدف حتســني 
اخلدمــات الطبيــة وتوفيــر 
زيــادة في االمــان للمرضى، 
مشــيرا الى ان املؤمتر شــهد 
مشــاركة واســعة من خبراء 

د. يوسف الدويري ود. موسى خورشيد وعدد من األطباء املشاركني في مؤمتر اجلراحني  )أنور الكندري(

املطيري: مؤمتر الباطنية الرابع يناقش آخر تطورات أمراض البطن

الهاشل أول طبيب كويتي يتدرب على زراعة بطاريات »الباركنسون«

حنان عبد المعبود

أعلنــت رئيــس مؤمتر 
الرابــع لألمراض  الكويــت 
الباطنية د.موضي املطيري 
عن انعقاد املؤمتر بتنظيم 
قسم الباطنية في م.مبارك 
الكبير للمرة الرابعة، مبينة 
أن املؤمتر يختص مبناقشة 
آخر التطورات في االمراض 

الباطنية، مبينة أنه يعتبر 
احلدث االول من نوعه على 
مســتوى الكويت واخلليج 
العربي والشرق االوسط من 
حيث مشــاركة استشاريني 
واطباء زوار مــن جامعات 
عريقــة »كليــة هارفــارد، 
جون هوبكنز، مايو كلينيك 
وجامعه مكجيل« باالضافة 
الى استشاريني واطباء وزارة 

الصحة وكلية الطب.
 وأوضحــت أن املؤمتــر 
ســيتضمن القاء ما يقارب 
من 30 محاضرة في شــتى 
االمراض الباطنية، وتتناول 
الباطنية  مناقشة االمراض 
القلــب، الصدر،  كأمــراض 
الغدد والســكر،  االعصاب، 
واجلهــاز  الروماتيــزم 
الهضمي، مشيرة الى أن عميد 

جامعة هارفارد البروفسور 
ساجنيف تشــوبرا سيقوم 
باعطــاء محاضرتــني فــي 

التعليم الطبي والقيادة.
 مشــيرة الى أنه سيتم 
االفتتاح الرســمي للمؤمتر 
الــذي ســيقام فــي فنــدق 
اجلميــرا يــوم اجلمعــة 7 
فبرايــر 2014 برعاية وزير 
الصحة وسيستمر املؤمتر 

ملدة يومني)7و8 من فبراير(، 
مشيرة الى أن اللجنة املنظمة 
تضم كال من د.عبدالرؤوف 
املهيني  الشــايب ود.علــي 
ود.محمد املوسوى ود.علي 
العون  القطــان ود.محمــد 
وبدعــم كبيــر مــن وزارة 
الصحة باالشراف والتنظيم 
والتنســيق مــع االســاتذة 

الجناح املؤمتر الطبي.

حنان عبدالمعبود

قســم  رئيــس  كشــف 
األعصاب مبستشفى بن سينا 
د.جاسم الهاشل عن بدء عصر 
جديد في زراعــة البطاريات 
الباركنســون فــي  ملرضــى 
الكويت، مبينا أنه بناء على 

توصيات مــن وزير الصحة 
ووكيل الوزارة قد تلقى تعليما 
مكثفا في فرنسا ملدة أسبوعني 
في عملية برمجــة البطارية 
ملرضى الباركنســون، وبهذا 
يكــون أول طبيــب كويتــي 
يعمل داخــل الكويت يتعلم 

هذه البرمجة.

وذكر د.الهاشل في تصريح 
له أنه في الســابق وخالل 12 
عامــا مضــت كان االعتمــاد 
في هــذا العمــل يقــوم على 
أطباء زوار يقومون بعملية 
البرمجة، وقــال »كنا نواجه 
مشــكلة حينما يأتي مريض 
وال نعــرف كيــف يتم قياس 

البطارية اخلاصة به، مع أن 
األمر قد يكون سهال، اال أننا- 
وأحمــد اهلل على ما مت عمله 
بالكورس املكثف الذي حصلت 
عليــه- أصبحنا نســتطيع 
أن نقــوم بالعمل بأنفســنا، 
بل اننــي اآلن أصبحت أقوم 
بتدريب األطباء معنا، وأشكر 

البروفيســور فيليب داميير 
بفرنســا والذي أشرف على 
تعليمي هناك، وكان يأتي الى 

الكويت في زيارات«.

»الصحة«: مختبر مركزي لفحص جودة املياه قريبًا.. 
وآلية مكافحة الدرن في املدارس األسبوع املقبل

عبدالكريم العبداهلل

تتجه وزارة الصحة قريبا إلى إنشــاء مختبر 
مركزي لفحص »جودة املياه« ملعرفة مدى جودة 
مياهنــا من عدمهــا، بحيث يكون مركــزا معتمدا 
للفحص بالتعاون والتنسيق مع إحدى الشركات 

املتخصصة بهذا الشأن.
وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ 
»األنباء« أن الوزارة شكلت جلنة بهذا اخلصوص 
برئاســة مدير ادارة املختبرات الطبية د.إبراهيم 
املزيرعي وفريق عمل آخرين، والذين سيقومون 
بوضع دراسة خاصة إلنشاء هذا املختبر املركزي 
على أســس ومعايير عاملية، الفتا الى أن الفريق 
بعد االنتهــاء من وضع الدراســات النهائية لهذا 
املوضوع ســيرفع تقريرا لوكيــل وزارة الصحة 

د.خالد السهالوي العتماده.
مــن جانب آخر، تصــدر وزارة الصحة خالل 
األسبوع املقبل قرارا وزاريا يشمل اآللية اجلديدة 
اخلاصة بالتنسيق ملكافحة »الدرن« في املدارس، 
إذ ســتكون بالتنســيق مع 3 جهات صحية وهي 

إدارة الصحة املدرسية برئاسة د.افتكار العدواني، 
ووحدة مكافحة الدرن برئاسة د.عواطف الشمري، 
باالضافة الى مركز التأهيل الرئوي مبنطقة الصباح 

الطبية برئاسة د.فاطمة السعيدي.
وأشــارت مصادر طبية في تصريح خاص لـ 
»األنباء« ان وزارة الصحة اعتمدت في القرار اخلاص 
باآللية 3 بنود، وهي فحص الطلبة املســتجدين، 
فحص الطلبة املشتبه في إصابتهم بعدوى الدرن في 
املدارس، احلاالت ذات اخلطورة العالية )املصابون 

باألمراض املزمنة وأمراض الدم(.
وأفــادت بأن هــذه اآللية من شــأنها مكافحة 
ومواجهة »الدرن« في املدارس، خاصة بعد ظهور 
بعــض احلاالت في اآلونــة األخيرة، وهو ما أثار 
العديد من التســاؤالت على الســاحة البرملانية، 
ومت توجيه بعض األسئلة من خاللها، مشيرة إلى 
أن وزارة الصحة وبالتنســيق مع وزارة التربية 
ستعمل على تنفيذ هذه اآللية التي تخص صحة 
طلبتنــا وطالباتنا في مختلف املــدارس، مبينة 
أن اآلليــة متخضت بعد اجتماعات عديدة في هذا 

اخلصوص.

الصالح: معدالت السرطان في الكويت 
»طبيعية«.. وغير مقلقة

عبدالكريم العبداهلل

أكــد رئيــس الفريق الطبي مبركــز الرعاية 
التلطيفية واستشاري األورام د.خالد الصالح أن 
الزيادة في معدالت السرطان بالكويت »طبيعية«، 
الفتا إلى أنه ال يوجد قلق من هذه الزيادة، إذ إن 
معدل حاالت السرطان تتراوح في الكويت بني 
130 و 150 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهي ضمن 
املعدالت الطبيعية، ومبقارنتها بالواليات املتحدة 
جند 350 حالة لكل 100 ألف نسمة هناك، مشيرة 
في الوقت ذاته إلى االتفاق منذ العام املاضي مع 
منظمة الصحة العاملية لتدريب األطباء والكوادر 
الفنية والتمريضية سنويا ملدة أسبوعني على 

مفهوم الرعاية التلطيفية.
جــاء هذا في تصريــح صحافي على هامش 
االحتفال بيوم السرطان العاملي الذي أقامه قسم 
اخلدمة االجتماعية والنفســية مبركز الرعاية 
التلطيفيــة حتت رعاية مديــر منطقة الصباح 
الطبية، والذي افتتحته نيابة عنه رئيس قسم 
البحوث والدراسات في إدارة الصحة االجتماعية 

د.سارة املطيري.
وعن االحتفال، قال د.الصالح: االحتفال باليوم 
العاملي ملكافحة السرطان هو مهم جدا، ولم يأت 
من فراغ، إذ إن العالم أجمع يهتم مبكافحة أحد 
األمراض املزمنة، وهي األمراض »السرطانية« 
مبينــا أن هناك التزاما دوليا من قبل رؤســاء 
جميع دول العالم، والذين اجتمعوا فيما سبق 
في »نيويورك« بشأن مكافحة األمراض املزمنة، 

ومن ضمنها أمراض السرطان.
وأضاف أن الرعاية التلطيفية تعتبر واحدة 
من االهتمامــات التي تقدم ملرضى الســرطان، 
وهي التي تدخل بعد أن تكون العالجات املقدمة 

ملريض الســرطان غيــر نافعة، بحيــث تكون 
الرعاية التلطيفية مقدمه لتحسني نوعية حياة 
املريض، وتخفيف أعراضه، علما أن االهتمامات 
مبرض السرطان عديدة، ومن بينها في البحوث 

والعالجات والتشخيص.
وأفاد بأن مركز الرعاية التلطيفية يضم 95 
سريرا، ومت شغل 35 سريرا منها باملرحلة األولى، 
مشيرا إلى أن جميع املرضى لديهم غرف خاصة، 
ويشــعرون بأمان من خالل الرعاية التي تقدم 
لهــم، موضحا أن الكويــت تعتبر أول دولة في 
املنطقة تؤسس رعاية تلطيفية مستقلة، الفتا 
إلــى تلقي العديد من الدعوات من دول اخلليج 
الكتساب اخلبرات من مركزنا في كيفية تقدمي 

الرعاية التلطيفية للمرضى.
من ناحيتها، أشــارت رئيسة قسم البحوث 
والدراسات في إدارة الصحة االجتماعية د.سارة 
املطيري إلى أن االحتفال باليوم العاملي للسرطان 
يهدف إلى التوعية والوقاية وطرق الكشف املبكر 
للمرض والعالج منه، مؤكدة أن منظمة االحتاد 
الدولي ملكافحة السرطان ترى أنه باإلمكان الوقاية 
من نحو 40% من حاالت الســرطان، وذلك عبر 

توفير بيئة صحية خالية من املرض.
بدورها، قالت رئيسة قسم اخلدمة االجتماعية 
والنفسية مبركز الرعاية التلطيفية هدى الشهاب 
إن مرض الســرطان يعتبر من أكبر املشــكالت 
الصحية، ومن أهم أســباب الوفــاة في العالم، 
ولذلك نظم االحتاد الدولي ملكافحة الســرطان 
تظاهرة ســنوية في الرابع مــن فبراير من كل 
عام لرفع الوعي العاملي بهذا املرض، والتعريف 
بخطورتــه وطرق الوقاية منه وكيفية عالجه، 
وتثقيف األســرة في كيفية التعامل مع من هو 

مصاب من أفراد األسرة.

)قاسم باشا( د.خالد الصالح ود.سارة املطيري  

على هامش االحتفال بيوم السرطان مبركز الرعاية التلطيفية

د.أحمد جعفر

اصفرار األسنان  وطرق العالج

قال طبيب األسنان د.أحمد جعفر إن هناك الكثير 
من شكاوى املرضى حول األسنان، حيث تتكرر 
أسئلة بعضهم عن سبب اصفرار األسنان رغم 
أنهم يقومون بتنظيفها في العيادة كل 6 أشهر، 

ويستفسرون عن كيفية التخلص من هذا 
االصفرار.

وحول هذه املشكلة قال: يجب أن منيز هل 
االصفرار سطحي، أم داخلي، حيث ان لكل منهما 

طريقة تشخيص وطريقة عالج مختلفة. 
أوال: االصفرار السطحي: يكون على السطح 

اخلارجي للسن، وله عدة أسباب أهمها: 
٭ تعاطي التبغ )الدخان(.

٭ اإلكثار من شرب الشاي والقهوة.
٭ تناول بعض األطعمة واملشروبات التي حتتوي 

على نسبة أصباغ عالية.
وميكن إزالة هذا االصفرار عن طريق التنظيف 

بالعيادة، باإلضافة إلى اتباع أساليب احلفاظ على 
نظافة الفم املنزلية واالبتعاد عن مسببات هذا 

االصفرار. 
ثانيا: االصفرار الداخلي، ويكون مبحتوى السن 

نفسها، وله عدة أسباب:
٭ التقدم في العمر.
٭ إصابات األسنان.

٭ االستخدام الزائد للفلورايد .
٭ أخذ املضادات احليوية في سن مبكرة جدا 

مثل )التتراسيكلني(.
٭ أسباب وراثية. 

وتختلف طرق العالج حسب التشخيص، 
فبعضها يحتاج إلى عملية تبييض األسنان 
سواء بالعيادة أو قوالب التبييض املنزلية، 

والبعض اآلخر يحتاج لنواح جتميلية كاحلشوات 
التجميلية، العدسات الالصقة )الفينيرز 

واللومينيرز(، وتلبيسات األسنان. 
وهنا نقدم نصيحة للطبيب: يجب أال تبخل على 
مريضك، وقم بالشرح املفسر له عن احلالة كاملة 

مع احللول والبدائل وناقشه في اتخاذ القرار.


