صحة مقابلة
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طب
ميار�س الدكتور  Bill Dorfmanمهنة ّ
الأ�س ��نان من ��ذ �أكرث م ��ن ربع ق ��رن تقريب ًا
وهو خ ّريج الأكادمي ّي ��ة الأمريك ّية لتجميل
الأ�س ��نان .هو الطبيب الرئي�س ��ي يف برنامج Extreme
 Makeoverعلى �شا�شة  ABCوي�ست�ضيفه برنامج The
 Doctorsال�شه�ي�ر بن�سخته الأمريك ّي ��ة ب�صورة دور ّية،
كم ��ا �أ ّنه طبيب �أ�سنان العائل ��ة املالكة يف دبي ويق�صده
الزبائ ��ن من خمتلف البل ��دان العرب ّي ��ة للح�صول على
�أف�ض ��ل ع�ل�اج لأ�سنانه ��م .ف�ض�ل ً�ا عن ذل ��ك� ،شارك
الدكت ��ور  Dorfmanيف ط ��رح  Discus Dentalاال�سم
الرائ ��د يف جم ��ال ت�صنيع منتج ��ات تبيي� ��ض الأ�سنان
ب�صحة الأ�سنان والذي
وغريه ��ا من املنتجات اخلا�صة ّ
ا�شرتته م�ؤخر ًا �شركة  Philipsالعامل ّية.
أحب ل ��دى امل�شاهري
«هي ��ا» التق ��ت طبيب الأ�سن ��ان ال ّ
وكان هذا احلديث.
ما هي األسباب الرئيس�� ّية التي تؤدي إىل
تدهور حالة األسنان؟ هل للوراثة عالقة
باملوضوع؟

يع ��ود ال�سبب الأول �إىل �إهمال نظاف ��ة الفم والأ�سنان،
كم ��ا �أنّ الوراثة تلع ��ب دور ًا رئي�سي ًا .لك ��ن مع االعتناء
ج ّي ��د ًا بنظافة الأ�سن ��ان ،ميكن ل ��ك ّل �شخ�ص احلفاظ
على ابت�سامة جميلة و�صح ّية.

هل من الض��روري القيام بفحص روتيني
لألسنان؟

دBill Dorfman .
سر االبتسامة اجلميلة
نظافة األسنان ّ
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بالت�أكي ��د ،لأ ّنه حتى لو قمن ��ا بتنظيف مثايل للأ�سنان،
ثم ��ة �أماك ��ن ال ميكننا الو�ص ��ول �إليه ��ا مبفردنا ويجب
اال�ستعانة بطبيب الأ�سنان.

ع�لام ترتك��ز
َ
Whitening؟

عمل ّي��ة

ال��ـZoom

 Zoomه ��ي �أك�ث�ر تقن ّي ��ة ف ّعال ��ة يف جم ��ال تبيي� ��ض
الأ�سن ��ان ،يقوم يف خالله ��ا طبيب الأ�سنان املحرتف
بو�ض ��ع ج ��ل مب ّي�ض عل ��ى الأ�سن ��ان مل� � ّدة  15دقيقة،

ويف الوق ��ت نف�سه يقوم بتفعي ��ل �ضوء الـ  Zoomعلى
ث�ل�اث م ّرات تدوم ك ّل م� � ّرة منها  15دقيق ��ة .وب�أق ّل
م ��ن �ساعة ،يح�صل الزبون عل ��ى �أ�سنان �أكرث بيا�ض ًا
بثماين درجات.
م��ا هو العالج األفض��ل يف جمال جتميل
األسنان؟

يب ��د�أ �أي تغي�ي�ر ج ��ذري لالبت�سامة يف تقن ّي ��ة تبيي�ض
الأ�سن ��ان  Zoom Whiteningلأ ّنن ��ي � ّ
أف�ض ��ل العم ��ل
عل ��ى �أ�سن ��ان بي�ض ��اء ونظيف ��ة .بعدها �أ�ض ��ع الق�شرة
لإع ��ادة بن ��اء الأ�سط ��ح الأمام ّي ��ة للأ�سن ��ان وتقويتها
وت�صحيح �شكلها.

م��ا ه��و الروت�ين املث��ايل للحف��اظ عل��ى
أسنان جميلة ونظيفة؟

تنظي ��ف الأ�سن ��ان وا�ستعم ��ال اخليط ث�ل�اث م ّرات يف
الي ��وم على الأق ��ل ،وتنظي ��ف الأ�سنان عل ��ى يد طبيب
�أ�سنان حمرتف م ّرتني يف ال�سنة على الأقل.

أنصح املرأة بأن ّ
تتأكد من
خربة الطبيب اخملتص بتجميل
األسنان قبل زيارته
ما هي التقن ّية األحدث يف تبيض األسنان؟

تقن ّي ��ة ال� �ـ Zoom White Speedالت ��ي يت � ّ�م فيه ��ا
ا�ستخدام �ضوء  LEDبق ّوة قابلة للتعديل.
أخربنا عن برنامج  ،LEAPمتى تأسست
وما هي أهدافها؟

 LEAPبرنام ��ج �صيف ��ي ت�شجيعي ال يه ��دف �إىل الربح
امل ��ادي ُيق ��ام يف ك ّل �سن ��ة لطالب جامع ��ة كاليفورنيا،
لو� ��س �أجنلي�س ( )UCLAالذين ت�ت�راوح �أعمارهم بني
 15و 24عام� � ًا .خ�ل�ال الربنامج ،نع ّل ��م الطلاّ ب بع�ض
امله ��ارات امله ّم ��ة للتف� � ّوق يف احلياة .اجلدي ��ر بالذكر

�أنّ  60يف املئ ��ة منه ��م يتل ّق ��ون التعليم املج ��اين بف�ضل
حمالت التمويل التي نقوم بها.
نعل��م ّ
أن لدي��ك الكث�ير م��ن الزبائ��ن م��ن
منطق��ة الش��رق األوس��ط ،فه��ل م��ن
مشروع الفتتاح عيادة يف املنطقة؟

يع ��ود الف�ضل الأكرب لنجاح ��ي يف املخترب اخلا�ص بي،
ول�سوء احلظ ال ميكنني نقل املخترب �إىل �أي مكان.
ما هي مشاريعك املستقبل ّية؟

�أقوم حال ّي ًا بدر� ��س بع�ض الربامج التلفزيون ّية املختلفة
ولك ّنني مل �أتّخذ �أي قرار بعد.
تود أن تسديها لقارئات
هل من نصيحة ّ
«هيا»؟

ل ��دى البحث ع ��ن طبيب خمت� ّ��ص بتجمي ��ل الأ�سنان،
�أن�صحه ��نّ بالت�أ ّكد من خربته يف املجال ّ
واالطالع على
�صور زبائنه قبل التجميل وبعده.

Hayaهيا 111

