دور أبي القاسم الزهراوي في تطوير طب األسنان
إلياـ معتصـ البشير
كمية اآلداب ،الجامعة المفتوحة

زيف العابديف عمي دمحم
و ازرة الصحة ،الخرطوـ

مستخلص:

تيدؼ ىذه الورقة إلى التعريف (بببي اللااـ الزىراوو) أحد عمماء المامميف ودوره في مجاؿ طب األاناف ،ومدى
النلمة التي أحدثيا فيو ،وكيفية ااتفادة الطب الحديث منيا باعتباره اللاعدة التي ارتكز عمييا في ىذا المجاؿ.
أشارت الورقة إلى أف طب األاناف كاف موجوداً عند العرب منذ الجاىمية لكنو كاف محاطاً بكثير مف الخرافات

واالعتلادات التي أبطميا اإلاالـ وطور ما ىو صالح مف ىذه المماراات الطبية إلى أف شكمت اللاعدة التي انطملت

منيا الكثير مف شعوب العالـ  .مف أىـ عمماء المامميف الذيف طوروا طب األاناف أبو اللااـ الزىراوو مؤلف كتاب

التصريف لمف عجز عف التبليف الذى اعتبر أكبر مواوعة عممية في مجاؿ الطب  .يتكوف الكتاب مف ثالثيف جزءاً
اختص الجزء الثالثوف بطب األاناف .
وضح الزىراوو في ىذا الجزء كيفية خمع األاناف ،وفف العمميات الجراحية ووصف اآلآلت الطبية وراوميا ،
ّ

ومواضع ااتخداميا  ،كما وضح كيفية خمع األضراس وكيفية التبكد مف الضرس المريض قبل خمعو واف كاف ابب

األلـ ىو أـ غيره ،وىذه النظرية التي ياتند عمييا فيما يعرؼ بنظرية األلـ المتحوؿ .وصف الزىراوو وصفاً دقيلاً
الضفدع األزرؽ المتكوف تحت المااف وىو نفس الوصف الذو تعرؼ بو ىذه الحالة في الطب الحديث بااـ الرانيوال.

يعتبر الزىراوو أوؿ مف فكر في زراعة األاناف مف عظاـ البلر .وأوؿ مف كتب في تاريخ الطب عف تلويـ األاناف
وبرع في مجالو وااتعمل خيوطاً مف الذىب والفضة وقد ااتند طب االاناف الحديث عمى ما قاـ بو الزىراوو حتى

صار فرعاً ميماً مف فروع الطب.
وضع الزىراوو أاس ما يعرؼ اآلف بالتعليـ الكيمائي بااتعماؿ مواد كيمائية في تعليـ المعدات الطبية واف اقتصر

ىذا النوع مف التعليـ اآلف عمى بعض المعدات  .تحدث الزىراوو عف كيفية معالجة الزوائد المثوية واألضراس النابتة

فى غير مكانيا .كما وصف ما يعرؼ اآلف بالترابات الجيرية وطرؽ إزالتيا وقد تطورت كثي ار اآلف .كما ابتكر

طرؽ التخدير بمواد مثل األفيوف وبعض المواد األخرى .أوضحت الورقة مدى ااتفادة طب األاناف مف العمـ الذو

وضعو الزىراوو .الورقة تدعـ فكرة درااة ما قاـ بو العمماء األوائل وتجاربيـ وتطويرىا.

مقدمة:
اكتشفت حديثاً تدؿ عمى أف
يظف البعض أف طب األاناف حديث عيد إال أف الوثائق التاريخية التي ُ
طب صناعة األاناف ماراو اللدماء منذ اللرف الخامس قبل الميالد فلد اعوا إلى التخمص مف آالـ

األاناف بطرؽ خرافية متعددة كما حاولوا العالج والتعويض بالبدائل االصطناعية عند فلد األاناف

اكتافت في مدافف الجيزة إلى أف
الطبيعية  ،وتشير آثار تثبيت األضراس االصطناعية التي ُ
المصريف أوؿ أمة ُعنيت بيذا الطب وأنيـ ىـ الذيف عمموه لمروماف واليوناف.
كما قاـ العرب في الجاىمية بمماراة مينة طب

األاناف فلد اقترنت بالكثير مف الخرافات

واالعتلادات غير المنطلية لمعالج والتخمص مف آالـ األاناف إذ ااتخدموا ماحوؽ عظاـ الكالب
وغيره لمعالجة األاناف وازالة اآلالـ  .فكاف مف أشير األطباء العرب الحارث بف كندة وابنو النصير
وزىير بف خباب وغيرىـ.

وعندما جاء اإلاالـ عمـ العرب الاواؾ لممحافظة عمى األاناف ووقايتيا مف األمراض ،ونظافة الفـ

(أف النظافة مف اإليماف) ،فمجب العرب لإلضافة والتطوير خاصة في عيد ايدنا عمربف الخطاب
الذو شد أانانو بباالؾ رفيعة مف الذىب كما فعل عبد الممؾ بف مرواف.

()1

ثـ ااتعمل العرب بعض

طوروا ىذا العمـ ،وقاموا بدرااة التراث العممي
المااحيق لتلوية المثة وتاكيف اآلالـ .وبمرور الزمف ّ

وأضافوا إليو معارفيـ الجػديدة التي توصموا إلييا بالبحث والتجربة  ،فظيرت العموـ الطبية ،ووصمت

عمى أيدييـ إلى ماتوى لـ تبمغو مف قبل .فال تزاؿ األبحاث جارية في درااة تراث الطب العربي
لتكشف عف الجديد حوؿ دور العرب في تطوير العموـ وخاصة العموـ الطبية.

()2

مف خالؿ األبحاث الحظنا أنو لـ يكف ألمة في العالـ أطباء أكفاء مثل العرب ،فلد لجبوا إلى تثبيت

إضافاتيـ لمعمـ مف خالؿ مماراتيـ لو بشكل عممي ييدؼ بااتمرار إلى التطوير ،وذلؾ مف خالؿ

الخبرة  ،وتطوير الواائل واألدوات الماتخدمة في ىذا المجاؿ لتجنب المحاذير ،وتلديـ األفضل في

إطار ما كاف متواف اًر ليـ في ذلؾ العصر .فمنيـ أبوبكر ال ارزاو (كتاب الحاوو) وأبواللااـ الزىراوو

(التصريف لمف عجز عف التبليف) وغيره مف عمماء المامميف .اوؼ نتعرض في ىذه الورقة إلى
العالـ العربي والطبيب الفيماوؼ الشيير أبو اللااـ الزىراوو.

أهمية البحث:

( )1دمحم عبدالرحمف مرحبا ،المرجع في تاريخ العموـ عند العرب  ،بيروت 1978ـ  ،ص244

()2د.عبد الفتاح حنوف ،طب األاناف في التراث العربي ،الموقع الماتشار،مركز التنمية األارية،مارس، 2012 ،
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تتمثل أىمية البحث في توضيح الجوانب العممية والعممية التي قاـ بيا العالـ الطبيب العربي أبو

اللااـ عباس بف خمف الزىراوو في مجاؿ طب األاناف ومدى ااتفادة البشرية منيا في الطب
الحديث.

أهداف البحث:

 -1توضيح التطور ،واالدىار الذى وصل إليو العرب في مجاؿ العموـ الطبية في اللرف الرابع اليجرو العاشر
الميالدو.

 -2التعريف بالزىراوو باعتباره عالـ مف عمماء المامميف العرب  ،ودوره في مجاؿ طب األاناف .والتوثيق لعممو في
جراحة الفـ واألاناف.

-3مدى النلمة التي أحدثيا ىذا العالِـ لطب األاناف مف حيث الجراحة واألدوات والتعليـ.

 -4ااتفادة الطب الحديث مف الزىراوو باعتباره اللاعدة التي يرتكز عمييا في مجاؿ طب األاناف.

اسمه ونسبه ونشأته :

يعرؼ بببي اللااـ خمف بف العباس ،فيو مكنى بببي اللااـ الزىراوو ،وذلؾ نابة إلى مدينة الزىراء

التي ولد فييا عاـ  422ىجرية الموافق لعاـ  1030ميالدية .ترجع جذوره لألنصار  ،والده عباس

األنصارو منشؤه مف المدينة المنورة (.,)3كاف والداه مف األنصار الذيف انضموا لمجيوش العربيػػة
الفاتحة لبالد األندلس.ثـ ااتطونوا مدينة الزىراء وبعد فترة انتلموا إلى قرطبة.

()4

نشب الزىراوو فترة إزدىار الحضارة العربية اإلاالمية في بيئة توفرت فييا واائل اإلنتاج العممي

والفكرو والعلمي ،إذ كانت ىذه المدينة حينيا تحتوو عمى خمايف ماتشفى ،وابعيف مكتبة بما فييا

مكتبة الخميفة الحكـ الثاني بف عبد الرحمف الناصر التي تحتوو عمى

 400ألف كتاب ،وكانت

بمدارايا تنافس بغداد في مختمف فنوف المعرفة بما فييا الطب فبصبحت قبمة عمماء وطالب العمـ

والمعرفة مف مختمف أنحاء العالـ.

()5

تملى الزىراوو درااة الطب عمى يد عمماء األندلس حيث كاف ي ِ
عمل النظر في الطرؽ والواائل
ُ
الماتخدمة في عالج المرضى  ،فاىتـ بالنظر والمتابعة الجادة والعمل الميني فتكونت شخصيتو
العممية ،وتراخت قناعتو في ىذا المضمار فبرع فيو ،وكانت قاعدة انطالؽ ببىمية مزاولة الجراحة

وطب الفـ واألاناف .فالتحق بماتشفى قرطبة الذو أنشبه الخميفة عبد الرحمف الناصر ،فبصبح طبيباَ

ممتا اًز وجراحاَ بارعاَ والطبيب الخاص لمحكـ الثاني ،وللب بببي الجراحة .فذاعت شيرتو مف بالد
( )3أبو اللااـ خمف بف عباس الزىرواو كتاب الزىراوو في الطب لعمل الجراحيف وىو الملالة الثالثوف مف التصريف لمف عجز عف التاليف ( تحليق

ودرااة دمحم ياار مدكور ،تدقيق لغوو دمحم ىاشـ  ،منشورات الييئة العامة لمكتاب  ،و ازرة الثلافة دمشق 2009،ـ ،ص9
( )4نفاو  ،ص9
( )5نفاو  ،ص9

األندلس حتى وصمت إلى بالد المشرؽ  ،ونذكر شيادتيف مف عمماء المامميف ابف حزـ ( )6الذو قاؿ

(لـ يؤلف في الطب أجمع منو -التصريف لمف عجز عف التبليف ،-وال أحاف في اللوؿ والعمل في

الطبائع) .وابف أبي أصيبعة الذو قاؿ(:كاف الزىراوو طبيباً فاضالً خبي اًر باألدوية المفردة والمركبة،
جيد العالج ،لو تصانيف في صناعة الطب.

()7

دور الزهراوي في تطور جراحة الفم وطب األسنان:
مف خالؿ كتابو التصريف لمف عجز عف التبليف

ألف الزىراوى كتاب (التصربف لمف عجز عف التبليف) وىو

يعتبر مواوعة طبية وجراحية كاممة

غير مابوقة  ،فلد ُحظيت بإإلىتماـ البالغ في جميع الحضارات البشرية دوف إاتثناء ،وأصبحت
المرجع الشامل والنادر في العالـ الذو ُيرتكر عميو في العموـ الطبية  ،ومف ىنا نفيـ النلمة الكيرى
التي حدثت في عمـ حراحة الفـ وطب األاناف .تبلفت المواوعة مف ثالثيف ملالة

وكل ملالة تكاد

تكوف كتاباً ماتلالً ،ومما ال شؾ فيو أف أشير ملالة ىي األخيرة التي تامى(العمل باليد)  .ويعني

بيا عمـ الجراحة.

()8

مكث الزىراوو في كتابة ىذه المواوعة ما يلارب مف اتيف عاماً .فتمت ترجمتيا إلى ُعدة لغات
أوليا العبرية والالتنية والفرناية والتركية والفاراية ،فذاع صيتيا في أوربا قبل آايا وأفريليا ثـ إنتلمت

شيرتيا لنا في العصر الحديث .فيي تعتبر المصدر الوافي لكل الكتب األوربية في عمـ الجراحة ،

وطب الفـ واألاناف ،كما أنيا مزودة ببكثر مف مائتي آلة مف اآلالت واألدوات الجراحية التي طورىا

األطباء وااتخدموىا في معالجة المرضى ومعظميا مف ابتكاره  .ومف خالؿ ما ورد فييا نلف عمى

التطور الذو حدث في طب الفـ واألاناف ونلارنو بما ىو متداوؿ حديثاً في طب الفـ واألاناف.
مدة الملارنة ألف عاـ أوعشرة قروف مف الزماف
504ىػ _ 1433ىػ
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الملارنة مف الملالة الثالثيف مف كتاب التصريف لمف عجز عف التبليف

أوالً جـــــــراحة الفم واألسنان

( )6نفاو ص10

()7ابف أبي أصيبعة ،عيوف األنباء في طبلات األطباء  ،تحليق نزار رضا بيروت  ،دوف تاريخ،ص501

( )8مصطفى لبيب عبد الغني ،دور الزىراوو في تبايس عمـ الجراحة ،دار النشر والتوزيع الفجالة  ،اللاىرة 2000 ،ـ ،ص9-7

أ* قدـ الزىراوو إضافات ميمة في عمـ طب األاناف وجراحة الفكيف ،وأفرد ليذا االختصاص فصالً
خاصاً بو ،إذ شرح كيفية خمع األاناف بمطف ،وأاباب كاور الفؾ أثناء الخمع  ،وطرؽ ااتخراج
جذور األضراس .وعالج اللطع المحمية الزائدة في المثة.

ب*وضع مبدأيف مف مبادئ الجراحة ىما -1 :تنضير الجرح إلظيار األناجة الحية.

 -2خياطة

كل طبلة عمى مثيمتيا.

ج* وضح فف العمميات الجراحية مع الشرح المفصل لكل عممية إضافة إلى الصور التي تشرح كيفية
إجرائيا ،واآلآلت الماتخدمة فييا ،واألدوية التي توقف النزؼ بحاؿ حدوثو ،ىذا ما جعل العالـ
األمريكي المؤرخ في طب األاناف (. )ABSELL

يعتبر الزىراوو مف أشير أطباء األاناف وجراحة الفكيف في اللرف العشريف.

()9

د* وصف الضفدع الصغير المتولد تحت المااف فلاؿ ( :أنو يمنع المااف عف فعمو الطبيعي وربما
أاود وصمباً يجب أف ال يتعرض لو ألنو ورـ خبيث ( ارطاف )
عظـ حتى يمأل الفـ  .فإف كاف ً
وأف كاف لونو فاتحاَ ولزج يجب معالجتو أنو ورـ حميد .العمل فيو أف تفتح فـ العميل ،وتنظر الورـ

ثـ تملي فيو الصنارة وتشلو بمبضع لطيف وتخمصو مف كل جية ،ثـ تترؾ العميل يتمضمض بالخل

والممح ثـ تعالجو باائر العالج الموافق لذلؾ حتى يب أر إف شاء هللا.يامى في الطب الحديث

بالضفدع األزرؽ(  ، )Blue Frogويعرف بالرانيوال ((  )) Ranulaوكممة (  ) Ranaفي الألتينية
تعني الضفدع ،وىي عبارة عف تجمع مخاطي (

)Mucinناتج عف انفجار في قناة إحدى الغدد

المعابية تحت الماانية ،وينتج عف ذلؾ ورـ تحت المااف  ،يميل إلى الموف األزرؽ ،ويؤدو إلى رفع
المااف فينتج عنو صعوبة في الكالـ ،و بمع الطعاـ.ىذا الورـ عبارة عف ورـ حميد يتـ ااتئصالو

جراحياً ومعو الغدة المعابية حتى ال يتكوف مرة أخرى.
قاؿ الزىراوو كثي اًر ما ينبت عمى المثة لحـ زائد تاميو األوائل (إبولس  ،امولس  ،امكنوكس) ،يجب
()10

أف تلطعو بالصنارة واف تجمع بشلي الجرح بالخياطة وتشدىا وتذر عمييا الشياف والمباف ثـ تضع

لصلة في المرىـ النخمي وتتركو يوميف أو ثالثة حتى تنزع الخيوط مف ذاتيا .وىي في الػػطب

الحديث تػػعرؼ بالزوائػػد المثوية ( )Gingival Polypsوتتـ إزلتيا بوااطة المشرط الجراحي  .فإذا كانت
الزائدة المثوية صغيرة تتـ إزالتيا ،وتوضع ضمادة –الشاشة -حتى يتوقف النزيف  ،واذا كانت كبيرة

( )9ايف حمادة تاريخ العموـ عند العربػ ،بيروت 1987ـ،ص80-79
Wik / Ranula

)10( En. Wikipedia.Org /i

تتـ إزالتيا وخياطة الجرح الناتج وفي الحالتيف يوصى المريض بااتعماؿ مضمضة ممح طعاـ أو

إحدى المضامض الطبية.

* شرح الزىراوو كيفية خمع االاناف ( )teeth extractionبمطف حتى ال تنكار داخل الفؾ وتبلى
جذوره كما ىي أو يبلى بعضيا بالداخل قاؿ:عمى الحجاـ أف يعالج الضرس مف وجعو بكل حيمة

ويتوانى عف قمعو فميس منو خمف إذا خمع .فإذا لـ يكف بد مف قمعو يجب أف يتّثبت حتى يصح عنده
الضرس العميل ألف الوجع كثي اًر ما يخدع المريض فيظف أنو في الضرس الصحيح فيلمعو ثـ يعود

مرة أخرى بالضرس العميل فبذلؾ يفلد ضرايف .ىذا الوجع في الػػطب الحديث يػػعرؼ بنظرية األلـ

المتحوؿ (  )Referred Painفكثي ار ما يحس المريض باأللـ في أحد األضراس ،وبعد الفحص
الجيد بما فيو صور األشعة الاينية يتضح أف األلـ متحوؿ مف ضرس آخر ،لذا فالفحص الجيد

لجميع األضراس ميـ جداً قبل البدء في أو إجراء عالجي.

وعند العالج تتـ إزالة المثة مف كل جانب ثـ تحريؾ الضرس ببصابعو أو الكاللب المطاؼ أوالً قميالً

قميالً حتى يزعزعو ثـ ّيمكف حينئذ فيو الكالبتيف الكبار تمكينا جيدا ورأس العميل بيف ركبتيو ثـ يجذب
الضرس عمى ااتلامتو لئال يكاره فإف لـ يخرج يدخل تحتو مبرداً ويحركو كما فعل أوالً حتى يلمعو.
* تتطرؽ إلى ااتخراج بلية الضرس قاؿ  (:فإف كاف الضرس متآكالً يجب عمى المداوو أف يشد
عميو بطرؼ ِّمرود رقيق لئال يتفتت ويجب أف تاتلصى بالشرط حوؿ المثة مف كل جية وتبذؿ
قصارى جيدؾ لئال تكاره في الفؾ فيعود العميل منو ببمية أعظـ مف وجعو األوؿ ثـ يتمضمض
العميل بعد قمعو بشراب الخل والممح.

* اعتمد الزىراوو عمى المماراة العممية التي تكاب الجراح ميارة وبراعة في العمل باليد -أو

الجراحة -وبًّيف ذلؾ لطالبو في كتاب (التصريف لمف عجز عف التبليف) الذو يعد مواوعة كثيرة
الفائدة تامة في معناه لـ يؤلف

في الطب أجمع منو ،وال أحاف

وصفو البعض ببنيا دائرة معارؼ.

لملوؿ والعمل ،ويعتبر مف

أعظـ مؤلفات المامميف الطبية ،وقد

 -2تنظيف األسنان:

يعتبر الزىراوو أوؿ مف وضح طرؽ تنظيف األاناف .،قاؿ قد يجتمع في اطوح األاناف مف الداخل

وتصفر حتى تصل إلى فااد لمثة وقبح األاناف .
وتخضر
تاود
ّ
ّ
وبيف الثنيات قشور خشنة قبيحة قد ّ
لذلؾ يجب أف تجرد الاف الذو يظير لؾ فيو اللشور حتى ال يبلى منو شيء كذلؾ تفعل بالاواد
والصفرة والخضرة حتى تنلى ويذىب ما فييا .وتبمغ الغاية ،واعمـ أف الضرس يحتاج لمجارد مختمفة

فيجب أف تاتعمل منيا عمى حاب ما يتييب لعممؾ .ىذه اللشور التي وصفيا الزىراوو تعرؼ

في

الطب الحديث بالترابات الجيرية ( )Calculusوىي عبارة عف ترابات ألمالح الكالايوـ والفوافات
التي تكوف زائدة في لعاب األنااف ،وتتراب عمى أاطح األاناف اللريبة مف أماكف إفراز المعاب في

الفـ ،تكوف ىذه الترابات بيضاء الموف مائمة لمصفار ومع تراكميا يتحوؿ لونيا إلى البني أو األاود
بفعل األصباغ التي تصبغيا مف المشروبات والمبكوالت .يوضح الطب الحديث أف تراكـ ىذه

الترابات يؤدو إلى تراكـ مادة البالؾ األمر الذو يابب التيابات المثة ،تتـ إزالة ىذه الترابات

الجيرية بااتعماؿ قالحات يدوية أو جياز الذبذبات فوؽ الصوتية.

 -3تقؤيم األسنان:

الزىراوو أوؿ مف كتب في تاريخ الطب عف تلويـ األاناف وعالج العاىات الخملية وتشوىات األقواس

الانية وبرع فييا .كما ااتعمل خيوطاً مف الذىب والفضة في التلويـ إال أنو فضل الذىب ألنو باؽ
عمى حالو ،والفضة تعفف بعد أياـ .كما وصف عممية الشد ببف يكوف الخيط متواط الدقة .والغمظ

عمى قدر ما ياع بيف األضراس.ثـ تحدث عف نثر األضراس الثابتة عمى غير مجراىا واخترع آلة
تشبو المنلار الصغير لذلؾ  .أما في تاريخ الطب الحديث اآلف فياتعمل جياز التلويـ الذو يتكوف

مف أاالؾ معدنية ) )Wiresوالحاصرات ) )Bracketsحيث يتـ تثبيت الحاصرات عمى األاناف
عف طريق مادة الصلة خاصة ثـ يتـ تثبيت األاالؾ بالحاصرات وبشكل كامل عمى جميع األاناف

المراد تحريكيا في كل فؾ.

()11

ثـ تحدث عف برد األاناف فذكر أف تكوف برفق وأف تكوف في أياـ كثيرة وأف تكوف بالحديد اليندو

حاد الطرؼ لصالبة الضرس ولئال يتزعزع غيرىا مف األضراس.

يعتبر أوؿ مف فكر في زراعة األاناف مف عظاـ البلر فلد صنع منو ضرس لتعويض الضرس

المفلود ،وفي خماينيات اللرف العشريف تـ اكتشاؼ زراعة األاناف التي أحدثت نلمة كبيرة في طب
األاناف كااتعاضة ثابتة لماف المفلود.

*تحدث عف نشر األضراس الثابتة عمى غيرىا قاؿ إذا رأيت األضراس عمى غير مجراىا الطبيعي

قبحت بذلؾ الصورة وال ايما عند النااء فينبغي أف تنظر أوالً فإف كاف الضرس قد نبت مف خمفو

ضرس آخر ولـ تتمكف مف نشره أو برده فاقمعو واف كاف ممصلاً بضرس آخر فاقطعو بيذه اآللو التي

في صورتيا؟؟

عملية وقف النزيف
)11( Journal Of Clinical Orthodontic – oct.2012

ابتكر الزىراوو طرائق متعددة لوقف النزؼ منيا الخياطة

الخياطة* الزىراوو ىو أوؿ مف صنع خيطاً لخياطة الجراح ،وااتخدميا في جراحة األمعاء خاصة،

وصنعيا مف أمعاء اللطط ،وأوؿ مف مارس التخييط الداخمي بإبرتيف وبخيط واحد ُمثبَّت فييما؛ كي ال
أثر مرئيًّا ِ
لمج َراح ،وقد أطمق عمي ىذا ااـ " إلماـ الجروح تحت األدمة  ".فيو أوؿ مف ااتعمل
تترؾ ًا

الخياطة التجميمية تحت الجمد ، ،وأوؿ مف ابتكر الخياطة المثمنة ،وىذه أمور ميمة جداً في فف

الجراحة.

التخدير:

ابتكر الزىراوو طرؽ متعددة لمتخدير وازالة األلـ( :األفيوف ،الحشيش الزؤاف ،نبتة ات الحاف كما

ااتعمل  :اإلافنجة المخدرة ).وفي الطب الحديث ياتعمل البنج الكامل لمعمميات الكبيرة  ،والبنج

الموضعي لمعمميات الصغيرة  ،ويعطى علار الفاليوـ ( )Diazepamقبل التخدير الموضعي إلزالة

التوتر والاترخاء المريض.

التعقيم:

خبير باألدوية المفردة والمركبة ،جيد العالج ولو تصانيف مشيورة فلد
ًا
طبيبا فاضالً
كاف الزىراوو ً
ااتعمل ممح الطعاـ لتطيير لمجروح ،وااتعمل الشب و األفيوف ،والخل .كما ااتخدـ مادة الصفراء
قبل إجراء العممية -في تعليـ اآلالت التي ياتخدميا في العمميات الجراحية وقد أثُبت أف مادةالصفراء تلمل مف وجود البكتيريا.أما في الطب الحديث فياتعمل التعليـ الكيمائي أو التعليـ البارد ىذا
النوع مف التعليـ ياتخدـ في تعليـ المعدات غير الخطرة التي ال تتعرض لمتموث بالدـ  ،وكذلؾ

المعدات التي تتبثر بالح اررة  ،ومف المواد التي تاتخدـ في التعليـ الكيمائي كحوؿ األيثيل ومادة

(اللموترالزىيد) وذلؾ بتركيزات معينة.
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*يعتبر الزىراوو أوؿ مف ابتكر الكي بالنار لمعالجة تاوس األاناف

* وأوؿ مف أدخل اللطف في االاتعماؿ الطبي  ،ووصف اآلالت واألدوات الجراحية التي اخترعيا

بنفاو لمعمل بيا في عممياتو ،و كيفية ااتعماليا وطرؽ تصنيعيا منيا  :ومالعق خاصة لخفض المااف
وفحص الفـ ،وملصمة الموزتيف ،والجفت وكالليب خمع األاناف وااتعمميا في اللمع وقد خصص لكل

ضرس واف نوع مف الكالبات .والملصات  ، .ومناشير العظاـ ،والمكاوو والمشارط عمى اختالؼ
أنواعيا الحلنة العادية ،خافض المااف ،ناىيؾ عف عشرات مف المبارد ،والمشارط.

الخاتمة:
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* يعتبر الزىراوو أوؿ مف ابتكر طريلة تلويـ األاناف
* أوؿ مف فكر في زراعة األاناف مف عظاـ البلر.
* أوؿ مف صنع اآلآلت المعدنية لخمع األاناف.

* أوؿ مف اىتـ بامراض تجويف الفـ واألوراـ الخبيثة.
* أوؿ مف أوصى بعدـ المجوء للخلع "اللمع".

* يعتبر الزىراوو أوؿ مف ابتكر الكي بالنار لمعالجة تاوس األاناف.
* و أوؿ مف أدخل اللطف في االاتعماؿ الطبي.
الخاتمة:

ليس مف الغريب أف تصبح مواوعة (التصريف لمف عجز عف التبليف) المصدر األاااي لجراحي
الغرب حتى اللرف الاابع عشر ،وتظل المرجع األاااي لداراي الطب في جامعات أوربا،

مثل

جامعة االرنو ومونبميو ،في اللرف الاادس عشر والاابع عشر الميالدييف.وأف تكوف المرتكز الذو
كاف يعتمد عميو الطب الحديث.

التوصيات:

نوصي بدرااة الحضارة اإلاالمية لمعرفة ابتكارات عمماء المامميف في مختمف ضروب المعرفة
خاصة المجاؿ العممي والتويثق ليـ .
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