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نگین دندان پزشکی کاری از گروه مطبوعاتی »دندانه« است.
سایت دندانه در حال حاضر پویاترین و پر مخاطب ترین 

رسانه دندان پزشکی ایران در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی است که تالش دارد کلیه اخبار 
و رویدادهای علمی و صنفی جامعه دندان پزشکی را 

پوشش دهد.
مطالب ماهنامه نگین دندان پزشکی برگرفته از اخبار و 

مقاالت منتشر شده در سایت دندانه است.

شماره دوم ماهنامه نگین دندان پزشکی فروردین 9۵ 
همزمان با روز دندان پزشکی منتشر خواهد شد.

موضوع جلد: اثر دندان پزشکی بر لغو برجام!

  درباره کاور دندان که این روزها 
به عنوان جایگزین ارتودنسي و لمینیت 

تبلیغ مي شود
»کاوردنـدان«،درمان
موقتبرایزیباییلبخند

  در پي  ورود کنگره های
 جهانی به ایران هستیم

بهدنبالبرندکردن
»اکسیدا«

 نکات مهم در انتخاب
 وحفظ و نگهداری تابوره 

رخشدندانپزشکان!

 مروری بر اشتباه های رایج
در ارجاع بیماران پریودنتال

پـنجخواهش
پـریودنتیستها
ازهـمکارانشان

 چرا گروه نمایندگان معترضان
 ضریب »کا« دندان پزشکی دچار دودستگی شد؟

تجمعیاتعامل؟

اثر لغو تحریم های اقتصادی و سیاسی ایران
بر حوزه دندان پزشکی 

دندانپزشکی 
پسازبرجام

اثر لغو تحریم های اقتصادی و سیاسی ایران
بر حوزه دندان پزشکی 
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اثر لغو تحریم های اقتصادی و سیاسی ایران
بر حوزه دندان پزشکی 

دندانپزشکی 
پسازبرجام

نگینی برای دندان پزشکان ایران
ماهنام�ه نگی�ن دندان پزش�کی وامدار ن�ام یکی از 
شاخص ترین نشریات فرهنگی تاریخ مطبوعات ایران 

است که توسط یک دندان پزشک منتشر می شد.
پنجاه سال پیش، در سال 1344، دکتر محمود عنایت، 
دانش آموخته دانش�کده دندان پزشکی تهران و یکی 
از چهره های سرش�ناس و محبوب مطبوعات دوران، 
انتش�ار نش�ریه نگین را آغ�از کرد. نگی�ن در مدت 
کوتاهی تبدیل به یک�ی از مجبوب ترین و موثر ترین 
نش�ریات فرهنگی دوران خود ش�د. انتشار نگین با 
وجود محدودیت و سانس�ور دوران شاهنش�اهی، به 
مدت 1۵سال ادامه داشت تا سرانجام در سال 13۵9 
و در دوران پر التهاب پس از انقالب اسالمی از انتشار 

باز ماند.
]مقاله کوتاهی درباره دکتر محمود عنایت و انتش�ار 
نش�ریه نگی�ن ب�ه قل�م اس�تاد ارجمند دکت�ر امیر 
اسماعیل سندوزی در صفحه بیش اندیش این شماره 

منتشر شده است[
ط�ی س�ال های اخی�ر نش�ریات بس�یاری در حوزه 
دندان پزشکی منتشر ش�ده اند یا بخشی از محتوای 
خود را به ای�ن موضوع اختصاص داده ان�د. اکثر این 
نشریات رویکرد علمی داشته اند و بیشتر حجم خود 
را به انتش�ار مقاالت علمی- کاربردی دندان پزشکی 
اختص�اص داده اند و اگ�ر خبر یا گ�زارش خبری در 
صفحات آنها به چشم آمده، بازنشر مطالب رسانه های 
غیرتخصصی دندان پزشکی بوده است.. در این میان 
همیش�ه ج�ای خالی یک نش�ریه صنف�ی خبری در 
حوزه دندان پزش�کی که به تولید محتوای تخصصی 
و پوش�ش رویدادهای صنفی در ای�ن حوزه بپردازد، 

خالی بود.
در ماهنامه نگین دندان پزش�کی، ب�ا درک این نیاز، 
رویک�رد اصلی نش�ریه را پر کردن خ�الء وجود یک 
نش�ریه صنف�ی )و ن�ه علم�ی( دندان پزش�کی قرار 

داده ایم.
مجموع�ه دوس�تانی ک�ه در قال�ب تحریری�ه نگین 
گرد هم آمده اند از س�ال 139۰ ت�ا امروز، همکاری و 
همراه�ی در تولید محتوای صنف�ی، علمی و خبری 
در حوزه دندان پزش�کی را آزموده ان�د: در ویژه نامه 
دندان پزش�کی هفته نام�ه س�پید، خبرنام�ه داخلی 
انجمن دندان پزش�کی ایران و از تیرماه س�ال 9۲ تا 

امروز در قالب تحریریه سایت »دندانه«
امیدواری�م ماحصل این تجربه و همکاری به انتش�ار 
ی�ک نش�ریه پ�ر محت�وا و کارب�ردی ب�رای جامعه 

دندان پزشکی ایران منتهی شود.

سیامک شایان امین
مدیر مسئول

سرمقاله   معرفی دندان پزشکانی که به 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی رسیدند؟

ازتابورهدندانپزشکی

تاکرسیمجلس

 یادداشت های یک دندان پزشک آنرمال

نگینجان
تولدتمبارک!
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بهمنماهبه
روایتتصویر

 ورود دندان پزشکی به طرح تحول نباید با شتابزدگی باشد
دکتر نوید ناصری، عضو شورای عالی نظام پزشکی، با اشاره به اینکه یکسری از خدمات ارزش 

گذاری نشده و پراکندگی در تعرفه ها مشاهده می شود ، گفت: بدلیل تکثر بیمه های مختلف ، قیمت 
گذاری آن ها بر روی هر خدمت و عدم پرداخت به موقع مطالبات؛ همکاری بین دندانپزشکان و 

سازمان های بیمه گر بصورت رسمی صورت نگرفته است . رییس دانشکده دندان پزشکی آزاد شیراز 
با بیان اینکه بخش خصوصی دندانپزشکی می تواند نقش اصلی سالمت دهان و دندان را در طرح 

تحول سالمت ایفا کند؛ تصریح کرد: تعرفه خدمات دندانپزشکی با توجه به شرایط خدمت رسانی 
ماهیتا با تعرفه نسخه نویسی متفاوت بوده و بیشتر به خدمات بیمارستانی شباهت دارد.  

عکسی از یک کودک خردسال داخل کالسکه که باالی سر او پالکاردی با این عنوان قرار داشت: 
مدت ناعادالنه طرح = فروپاشی نظام خانواده. این عکس یکی از معروف ترین تصاویر منتشر شده از 
تجمع اعتراضی معترضان به »آیین نامه خدمات متعهدین خدمت دوره های تخصصی دندان پزشکی« 

در 19 دی ماه بود که بار ها در شبکه های اجتماعی و ارتباطی به اشتراک گذاشته شد

دکتر رضا حسین پور، رئیس اداره کل درمان دندان پزشکی وزارت بهداشت
روز ۲۲ آذر 94، هفتمین جلسه شورای سالمت دهان وزارت بهداشت، با حضور دکتر 

حسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و سایر اعضاء شورا با 
موضوع اصالح و ارتقاء ساختار حوزه دندان پزشکی و سالمت دهان برگزار شد. 

یکی از مهم ترین مصوبات این جلسه تشکیل اداره کل درمان دندان پزشکی بود. این 
اداره کل زیر مجموعه معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل خواهد شد. با پیشنهاد 
وزیر بهداشت و رأی اعضاء شورا، دکتر رضا حسین پور به عنوان مدیرکل اداره مذکور 
انتخاب شد. مراسم معارفه دکتر حسین پور روز 3 اسفند در هشتمین جلسه شورای 

سالمت دهان برگزار شد.

 مردم ساالنه ۶۰۰۰میلیارد تومان برای خدمات دندان پزشکی هزینه می کنند
دکتر حمید صمدزاده، رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت با اعالم 

اینکه طبق برآورد ها مردم برای دریافت خدمات دهان و دندان ساالنه بالغ بر ۶هزار 
میلیارد تومان پرداخت می کنند، گفته است: »یکی از مهم ترین اهداف وزارت بهداشت 

کاهش ۲۵ تا 4۵ درصدی پرداخت از جیب مردم برای خدمت دندانپزشکی است.«
 اگر بنا بر تحقق این وعده باشد وزارت بهداشت باید بودجه ای معادل 1۵۰۰ تا 3۰۰۰ 

میلیارد تومان را به حوزه درمان دندان پزشکی اختصاص دهد.

 بر اساس آمار گمرک در 1۰ماهه سال جاری بیش از 1۸ تن دندان مصنوعی و پروتزهای دندان به 
کشور وارد شد. بر اساس این گزارش 1۸ میلیون و 9۶ هزار و ۷۷۰ دالر صرف واردات دندان مصنوعی و 
پروتز دندان به کشور شد. ارزش ریالی واردات این محصول در گمرک ۵3 میلیارد و ۲۸۷ هزار و ۶۵۸ 

و ۷۰3 تومان ثبت شده است. چین، ژاپن، آلمان، اسپانیا، اسلوونی، ایالت متحده آمریکا، امارات متحده 
عربی، ایتالیا، برزیل، تایلند، تایوان، ترکیه، جمهوری کره، سوئد، سوئیس، فرانسه، مجارستان و هلند از 

کشورهای مبدا واردات دندان مصنوعی و پروتز دندان به کشور هستند.ط

دکتر سید سلمان سامانی، دندان پزشک دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد این روز ها به 
عنوان رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس 

شورای اسالمی روزهای پر مشغله و پر مسئولیتی را می گذراند.ط

   انتقال دانشکده دندان پزشکی
 آزاد تهران به مکان تازه

  با اجرای طرح تجمیع واحدهای علوم پزشکی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای پزشکی، داروسازی و 
دندانپزشکی از محل استقرار فعلی آن ها در زرگنده، 
قلهک و پاسداران به یک پردیس متمرکز در اراضی 
پونک و در مجاورت واحد علوم و تحقیقات منتقل 

خواهند شد.

شمایل تازه دکتر ظریف پس از برجام
اولین عکس های منتشر شده از وزیر امور خارجه ایران پس از لغو تحریم های اقتصادی و 
سیاسی در بهمن 94 یک تفاوت عمده با عکس های پیشین او داشت. ظاهرا دکتر محمد 

جواد ظریف پیش از امضاء تفاهم نامه برجام دندان های زرد و بدشکل خود را به یک 
دندان پزشک زیردست سپرده بود تا عکاسان خبری اولین لبخندهای پس از برجام او را 
با دندان های لمینیت شده ثبت کنند. تفاوت لبخند ظریف پیش و پس از برجام از چشم 

کاربران شبکه های اجتماعی دور نماند و بسیاری با بازنشراین عکس، به اثر لغو تحریم ها در 
دندان های ظریف اشاره کردند.
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مردم مقصر اصلی گسترش مطب های غیرمجاز هستند. 
دکتر »ابوالفضل عظیم« رئیس سازمان نظام پزشکی استان همدان گفت: افرادی که 
بدون مجوز و مدرک پزشکی اقدام به درمان بیماران و یا امور دندانپزشکی می کنند، 

توسط خود مردم حمایت می شوند. وی افزود: مردم گول هزینه های کم آنان را در 
مقایسه با سایر پزشکان می خورند و با افزایش مراجعه به این مطب های بدون مجوز، 

عاملی یرای تشویق و گسترش فعالیت های آن ها می شوند. 

همزمان با پنجاه و ششمین کنگره سراسری انجمن دندان پزشکی ایران 
)EXCIDA۵۶(، کنگره منطقه ای FDI با عنوان Persian Regional Congress و 

کنگره جهانی ICOI در ایران برگزار می شود. دکتر علی تاجرنیا ریاست کنگره را بر 
عهده دارد و دکتر کاوه سیدان عنوان دبیر علمی کنگره را داراست. این برای نخستین 

بار است که یک کنگره دندان پزشکی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
رسما عنوان »بین المللی« را پیدا کرده است.

جمعی از دندان پزشکان در قالب گروه هم نوردان آرش در یک صعود زمستانی در 
تاریخ 1۵ , 1۶ بهمن ماه به قله 4۰۷۵ متری شیرکوه یزد صعود کردند. در این برنامه 

که به مناسبت پنجاه و سومین سالگرد تاسیس جامعه دندان پزشکی ایران برگزار شد 
پرچم انجمن دندان پزشکی ایران و اکسیدا بر فراز قله شیرکوه برافراشته شد.

 دومین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی دندان پزشکان ایران دی ماه 94، به مناسبت پنجاه و 
سومین سالگرد پایه گذاری جامعه دندان پزشکی ایران، برگزار شد. این جشنواره در رشته های 
تنیس روی میز، شطرنج، فوتسال و پرتاب دارت برگزار شد و علی رغم اطالع رسانی محدود و 

دیرهنگام با استقبال گرم دندان پزشکان عالقه مند و ورزشکار مواجه شد.
 

 تعیین تعرفه واحد برای تمامی رشته های تخصصی دندان پزشکی
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: در حال حاضر شورای عالی بیمه با همکاری انجمن های 
علمی تخصصی، مشغول برآورد هزینه های واقعی تمام رشته ها هستند. دکتر بهنام عباسیان افزود: در 
حال حاضر با کمک وزارت بهداشت و در چهارچوب قوانین شورای عالی بیمه، تعرفه ها را بررسی، کد ها 

را مشخص و یکسان سازی کتاب ارزش گذاری سال 9۵ را برای تصویب و اجرا انجام دادیم. 

 فیلم سینمایی »برادر 
خسرو« نخستین ساخته 
احسان بیگلری در مقام 

کارگردان است که در بخش 
نگاه نو جشنواره فیلم 

فجر حضور داشت. در این 
فیلم ناصر هاشمی نقش 

دندان پزشکی را عهده دار 
است که مجبور می شود 

برای چند روز از برادر خود 
)با بازی شهاب حسینی( 

که دچار بیماری اختالل دو 
شخصیتی است در خانه 

نگهداری کند. !

جشن چهل سالگی دانشکده دندان پزشکی اصفهان برگزار می شود
 دانشکده دندانپزشکی اصفهان قصد دارد همزمان با همایش دندانپزشکی محافظه کارانه و به 

مناسبت چهلمین سال تاسیس دانشکده، با حضور اساتید ارجمند و دندانپزشکان و دانشجویان 
محترم، جشن یادبودی در بعد از ظهر روز 13 اسفند 1394 برکزار نماید. در اطالعیه ای که در سایت 

دانشکده دندان پزشکی اصفهان منتشر شده از دندان پزشکانی که دانش آموخته دوره عمومی یا 
تخصصی دانشکده دندانپزشکی اصفهان هستند دعوت شده است برای شرکت در همایش فرم 

ثبت نام را پر کنند. 

سال اول،شماره يك، اسفند 1394

 روز بیستم اسفند ماه 
انتخابات هیات مدیره 

انجمن )علمی و صنفی( 
دندان پزشکی ایران برگزار 
خواهد شد. به نظر می رسد 

سرمای زمستان انتخابات 
این دوره را کامال تحت تاثیر 

قرار داده است و از شور و 
حرارت دوره پیشین این 
انتخابات که 3۰ تیر 139۰ 
برگزار شد، خبری نیست. 

در انتخابات دوره اخیر 
تنها ۲۵ نفر برای عضویت 

در هیات مدیره و بازرس 
کاندیدا شده اند.
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اثر لغو تحریم های اقتصادی و سیاسی ایران
بر حـوزه دندان پـزشکی 

دندانپزشکی 
پسازبـرجام

دندانپزشکان در سال های اخیر شاید یکی از صنوفی بودند 
ک��ه از نزدی��ک اثر تحریم ه��ا را بر روی کس��ب و کار خود 
ح��س می کردن��د. اثر تحریم ها از دو مس��یر کل��ی بر روی 
دندانپزش��کان اعمال می شد. اولین مسیر، رکود کلی کسب 
و کار و رشد پایین اقتصادی کشور بود که باعث می شد توان 
مردم برای پرداخت هزینه خدمات دندانپزشکی کاهش یابد 
و ب��ه عبارتی موجب ش��ده بود که هزینه س��امت دهان و 
دندان ها از اولویت های س��بد اقتصادی خانواده های ایرانی 
خارج شود. دومین مسیر فشار تحریم ها روی دندانپزشکان، 
افزایش هزینه های دندانپزش��کی اع��م از تجهیزات، مواد و 
خدمات س��رویس و نگهداری تجهیزات بود. برای مثال در    
همان اوایل ش��روع تحریم ها بسیاری از شرکت های بزرگ 
تامی��ن تجهیزات دندانپزش��کی پیش��رفته از ایران رفتند و 
ب��ا رفتن آن ها عاوه بر اینکه خری��د این تکنولوژی ها برای 
دندانپزش��کان ما دشوار شد، س��رویس، تعمیر و نگهداری 
تکنولوژی های قبلی خریداری ش��ده هم با مش��کات زیاد 
و هزینه های سرس��ام آور مواجه شد. از طرف دیگر تحریم ها 
باعث ش��د که بازار مواد و تجهیزات دندانپزش��کی ایران بر 
روی بس��یاری از کااله��ای بی کیفیت دیگر ک��ه در عرصه 
رقاب��ت حرفی ب��رای گفتن نداش��تند باز ش��ود و در مورد 
کااله��ای باکیفیت هم س��ودجویان و دالالن ب��ا اعتماد به 
نفس بیش��تر، هزینه های باالیی را به دندانپزشکان تحمیل 

کنند. 
سوالی که اکنون مطرح می ش��ود این است که آیا برجام و 
رفع تحریم ها گش��ایش اقتصادی برای دندانپزشکان در بر 
خواهد داش��ت و وضع اقتصادی آن ها را که در س��ال های 
اخیر با فشار اقتصادی زیادی مواجه بودند بهتر خواهد کرد 

یا اینکه تغییری در شرایط حاضر به وجود نخواهد آمد؟ 

برجام به قول آقای رئیس جمهور به فرجام رسید و تحریم ها باالخره برداشته شدند.   دکتر علی مرسلی
مردم ایران از این پس منتظرند که اتفاق های خوبی در معیشت و اقتصاد روزمره خود 

احساس کنند. دندانپزشکان هم قشری از مردم هستند و صنف دندانپزشکی اتفاقاً بیشترین تماس و تعامل 
مستقیم را با مردم دارد و در نتیجه  از اثرات برجام و رفع تحریم ها مستثنی نخواهد بود. 

مهم ترین اثر 
رفع تحریم ها، 
رونق اقتصادی 

و بهبود وضع 
معیشت مردم 
خواهد بود که 

صرف همین 
بهبود، سالمت 

دهان و دندان را 
می تواند دوباره 

به اولویت 
هزینه های سبد 

خانوارهای 
ایرانی برگرداند

خبـر بالطب��ع مهم ترین اث��ر رف��ع تحریم ها، رون��ق اقتصادی و 
بهبود وضع معیش��ت م��ردم خواهد بود ک��ه صرف همین 
بهبود، س��امت دهان و دندان را می تواند دوباره به اولویت 
هزینه ه��ای س��بد خانواره��ای ایرانی برگردان��د. )به گفته 
دکترآقاجانی- معاونت درمان وزارت بهداشت- در مصاحبه 
با ایس��نا چهل درصد از ایرانی ها از خدمات دندانپزش��کی 
مناس��ب محروم هس��تند و درصدزیادی از این محرومیت 
نه به دلیل فقدان دسترس��ی به دندانپزش��ک بلکه به دلیل 
هزینه های باالی دندانپزش��کی اس��ت که مردم از پرداخت 
ای��ن هزینه ها ناتوان هس��تند(. البته بهبود وضع معیش��ت 
مردم قرار نیست که به یکباره از فردای لغو تحریم ها اتفاق 
بیفتد. این روند نیازمند رونق تولید و رشد اقتصادی کشور 

و کاهش بیکاری است. 
دکتر ش��اهین شایان آرانی، کار شناس ارش��د بازار سرمایه در 
مصاحب��ه با دنیای اقتصاد اظهار کرد که »با توجه به اینکه در 
مدت اخیر شاهد رش��د اقتصادی در کشور نبودیم، پس بازار 
س��رمایه تأثیر زیادی از مذاکرات و برجام می پذیرد که پشت 
آن انتظارات مثبتی قرار دارد که سرمایه گذاران را جذب بازار 

می کند. این اتفاق موضوع غیر عادی و عجیبی نیست.« *
روزنام��ه دنیای اقتصاد هم در مقاله ای، به این ایده که رفع 
تحریم ها در اقتصاد م��ا معجزه خواهد کرد به دید بدبینانه 
نگاه می کن��د و می گوید: »برجام اگرچه ش��رط الزم برای 
خروج از گرداب چالش های درهم تنیده اقتصادی است، اما 
ش��رط کافی نیس��ت. اجرای برجام، مه غلی��ظ جاده را که 
حرکت ماش��ین اقتصاد را با مخاط��رات غیرقابل پیش بینی 
مواجه کرده بود، برطرف می کند، اما به راه انداختن ماشین 
اقتص��اد، نیازمند    همان عزم و اراده ای اس��ت که در حل و 

فصل مساله هسته ای به کار گرفته شد.« *
مس��یر دوم اث��ر برجام ب��ر روی اقتصاد دندانپزش��کان، اثر 
رفع تحریم ها روی بازار کاالی دندانپزش��کی است. بالطبع 
ب��ا رفع تحریم ها پای بس��یاری از برندهای معروف در بازار 
دندانپزشکی دنیا می تواند به ایران باز شود. با رقابتی شدن 
بازار، عرصه بر دالالن و س��ودجویانی که اجناس بی کیفیت 
را ب��ا قیمت های باال عرض��ه می کردند و دندانپزش��کان به 
دلیل نب��ود آلترناتیو و جایگزین مجبور ب��ه خرید از آن ها 
بودن��د تنگ می ش��ود. از طرف دیگ��ر ورود تکنولوژی های 
جدید ت��ر و به روز تر، با ورود دانش جدید هم همراه اس��ت. 
در دندانپزش��کی به دلی��ل اینکه علم و تکنول��وژی رابطه 
بس��یار تنگاتنگی با هم دارند این اثر بس��یار قابل مشاهده 
خواهد بود. ارتقای علمی دندانپزش��کی کش��ور با توجه به 
پتانسیل بسیار باالی دندانپزش��کان ایرانی و دانشکده های 
کش��ور می تواند ای��ران را در زمره کش��ورهای بر تر دنیا در 
ارائه خدمات دندانپزش��کی نماید. به این ترتیب حتی ایران 
می توان��د یکی از مقاصد دنتال توریس��م )گردش��گرانی که 
صرف��اً برای درم��ان دندان های خود به ای��ران می آیند( در 
منطق��ه و حتی جهان باش��د. کش��ورهایی مانند مکزیک و 
ترکیه در این زمان از ایران جلو تر هس��تند ولی کش��ور ما 
این پتانس��یل را دارد که حتی جلو تر از این کشور ها مقصد 

گردشگری پزشکی و دندانپزشکی در دنیا باشد. 
امکان مش��ارکت دانش��گاه های خارجی در پیشبرد اهداف 
آموزشی و امکان تبادل استاد و دانشجو از دیگر مزایای رفع 
تحریم ها و اجرای برجام در دندانپزشکی کشور می باشد که 
مي تواند باعث ارتقای بیش��تر س��طح کیفیت ارائه خدمات 

دندانپزشکی شود. 
س��ال آینده کنگ��ره منطق��ه ای FDI همزمان ب��ا پنجاه و 
شش��مین کنگره انجمن دندانپزش��کی ایران با برند اکسیدا 
برگزار خواهدش��د. برای اولی��ن بار بعد از پی��روزی انقاب 
اسامی است که کنگره بین المللی دندانپزشکی با معیارهای 
واقعی بین المللی در کش��ور برگزار می ش��ود. همین کنگره 
)اکس��یدا ۵۶( فرصت مناس��بی اس��ت که بتوان به معرفی 
پتانسیل های باالی صنف دندانپزشکی و اقتصاد دندانپزشکی 

ایران در دوره پساتحریم به منطقه و دنیا استفاده کرد. 
صنف دندانپزش��کی از ط��رف دیگر ب��ا بحران های دیگری 
مانند افزایش چشمگیر تعداد دندانپزشکان و دانشکده های 
دندانپزش��کی، هجم��ه به صن��ف علوم پزش��کی و کاهش 
احتمال��ی اعتماد عمومی به اعضای این صنف روبرو اس��ت 
که ش��اید اثرات آن ها بر روی اقتصاد دندانپزشکی در آینده 
نزدیک حتی بیشتر از لغو تحریم ها و افزایش احتمالی رشد 
اقتصادی کش��ور باش��د. شاید ما دندانپزش��کان اثرات رفع 
تحریم ها و اجرای برج��ام را به این زودی در اقتصاد مطب 
و زندگی روزمره خود احس��اس نکنی��م. ولی رفع تحریم ها 
در میان این همه عواملي که صنف دندانپزش��کی را تهدید 
می کند، نویدبخش این مسئله خواهد بود که انشاا… وضع 

برای صنف ما بد تر از این نخواهد شد! 

 نظر گاه های اقتصادی این نوش�تار توس�ط آق�ای بهنام کیانی، 
کار ش�ناس ارش�د اقتصاد جمع آوری و تبیین شده اس�ت و این 

نوشتار توسط ایشان بازبینی و بازنویسی شده است.

یک دندان پزشک رئیس 
هیأت مرکزی بازرسی 

انتخابات۹۴

در روزه��ای پایانی س��ال و در 
حال��ی که تمام دندان پزش��کان 
در  را  کاری  پ��ر  س��اعت های 
مطب ها و درمانگاه ها می گذرانند 
یک دندان پزشک جوان در برج 
آجری می��دان فاطمی عهده دار 
یک وظیفه کاما متفاوت است.

دکتر سید س��لمان سامانی این 
روزها ب��ه عن��وان رئیس هیأت 
انتخاب��ات  بازرس��ی  مرک��زی 
پنجمی��ن دوره مجلس خبرگان 
رهب��ری و دهمین دوره مجلس 
ش��ورای اس��امی روزه��ای پر 
را  مس��ئولیتی  پ��ر  و  مش��غله 

می گذراند.
دکتر س��ید س��لمان س��امانی، 
متولد س��ال ۵۹ و دانش آموخته 
دانش��گاه  از  دندان پزش��کی 
علوم پزشکی مشهد و کارشناس 
از دانشگاه  ارشد حقوق عمومی 
در  او  اس��ت.  بهش��تی  ش��هید 
انتخابات ش��ورای  س��ال۸۵ در 
شهر شهرستان فاروج پیروز شد 
و در ادامه به عنوان عضو هیات 
رییسه و سخنگوی شورای عالی 
اس��تان ها انتخاب ش��د. تا سال 
۹۲ به عنوان مش��اور رییس کل 
و مدیرکل حوزه ریاس��ت دیوان 
محاس��بات کش��ور فعالیت کرد 
و ب��ا معرفی رحمان��ی فضلی به 
عنوان وزیر کش��ور، به س��مت 
عملکرد،  مدیریت  مرکز  ریاست 
بازرس��ی و ام��ور حقوقی وزارت 
کشور منصوب شد. او همچنین 
عض��و ش��ورای عال��ی جمعیت 
اس��امی  احمر جمهوری  هال 

ایران است.

سال اول،شماره يك، اسفند 1394
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معرفی دندان پزشکانی
که به نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی 
رسیدند 
ازتابـوره 
دندانپزشکی
تاکرسی
مجلس

در تاری�خ یک ص�د   علی موذنی 
در  مجل�س  س�اله 
ایران، اصن�اف و گروه های مختلف 
سیاس�ی و اجتماع�ی در انتخابات 
مجلس شرکت کرده اند. در این میان 
در دوره پهل�وی و نی�ز در عص�ر 
جمهوری اسالمی، پزشکان حضور 
کم رنگ تری نسبت به سایر اصناف 
در مجلس ش�ورای مل�ی و مجلس 
شورای اسالمی داشته اند. برای مثال 
بر طبق گزارش رسمی بخش خبری 
تلویزیون جمهوری اس�المی تعداد 
دوره  نهمی�ن  ب�رای  نف�ر   ۵3۸۵
انتخابات مجلس ش�ورای اس�المی 
ثبت ن�ام کرده اند ک�ه از این تعداد 
۲۶۲ نف�ر از نماین�دگان پیش�ین 
مجلس، 1۵۷۸ نف�ر کارمند دولت، 
۸۶3 نفر اس�تاد دانشگاه ، ۷۲۰ نفر 
فرهنگی، ۵۵۶ نفر  بازنشسته، 394 
نفر پزشک، 31۶ نفر دارای مشاغل 
آزاد، 199نفر وکیل حقوقی یا قاضی، 

پزشکان حدود 
۷ درصد از کل 

ثبت نام کنندگان 
را تشکیل 
می دادند 

که میزان 
قابل توجهی 

نیست. تعداد 
دندان پزشکانی 
که وارد کارزار 
انتخاباتی این 

دوره از مجلس 
شدند حتی به 

عدد انگشتان دو 
دست هم نرسید

در دوره پهلوی 
و نیز در عصر 

جمهوری 
اسالمی، 

پزشکان حضور 
کم رنگ تری 

نسبت به سایر 
اصناف در 

مجلس شورای 
ملی و مجلس 

شورای اسالمی 
داشته اند

انجمن دندان پزش��کی ای��ران و انجمن 
پروستودنتیست های ایران را در کارنامه 
دارد. وی همچنین طی س��الهای ۸۴ تا 
۸۷ نماینده دندان پزش��کان ای��ران در 

شورای عالی سازمان نظام پزشکی بود. 

دکتر خسرو دبستانی
فرزند  خس��رو دبس��تانی 
اردشیر، یکی از نمایندگان 
دندان پزشک مجلس شش��م بود. دکتر 
دبستانی در س��ال ١٣١۹خورشیدی در 
اردکان یزد متولد ش��ده است. او پس از 
پرویز ملک پور، افاتون ضیافت و پرویز 
روانی، به مجلس شورای اسامی راه  یافته 
و عنوان چهارمین نماینده زرتشتیان در 

مجلس را از آن خود کرده است. 
او ب��ا به دس��ت آوردن ۹١۸۵ رای، از ۷ 
خ��رداد ١٣۷۹ ب��ه مجلس شش��م راه 
یاف��ت. از جمله اقدام��ات وی در زمان 
نمایندگی، می توان به هموار کردن روند 
استخدام زرتشتیان در آموزش و پرورش 

و اختصاص بودجه ای ویژه برای اقلیت ها 
اشاره کرد. 

دکتر علی ریاض
س��ید علی ری��اض متولد 
م��درک  دارای  و   ١٣٣۷
دکترای دندان پزشکی از دانشگاه شهید 

بهشتی است. 
وی در سال ١٣۸۲ و در قالب تشکیات 
آبادگران وارد مجلس ش��د. وی نماینده 
تهران در مجل��س هفتم و از چهره های 
ش��اخص و فع��ال اصول گ��رای مجلس 
بود. او به جز عضویت در هیات رئیس��ه 
کمیس��یون اصل نود )نائب رئیس اول(، 
رئیس فراکسیون ایرانیان مقیم خارج از 
کش��ور، دبیر فراکسیون قرآن و عترت و 
فراکس��یون حمایت از معلوالن، ریاست 
سه گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، 
ایران و عربس��تان، ایران و کرواسی را بر 
عهده داشت. وی همزمان مشاور فرهنگی 
و رئیس بازرسی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 

تهران بود. 
دکتر ریاض پس از اتمام دوره نمایندگی 
مجلس به عنوان مشاور وزیر بهداشت و 
قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس 
رئیس جمهور احمدی نژاد فعالیت کرد. 
ایش��ان هم اکنون رئیس هیات پزشکی 
ح��ج و زی��ارت هال احم��ر جمهوری 

اسامی است. 

دکتر احمد  پورنجاتی
احمد  پورنجاتی س��ومین 
نماینده دندان پزش��ک در 
مجلس شش��م بود. او در س��ال ١٣٣٣ 
شمس��ی در قم متولد ش��د. در س��ال 
١٣۷۸ برای انتخابات مجلس شش��م از 
حوزه انتخابی تهران )اسامشهر، تهران، 
ری و شمیرانات( کاندیدا شد و توانست 
با کس��ب بیش از دو میلیون و دویست 
هزار رای وارد مجلس ششم شود. دکتر 
 پور نجاتی در این دوره از مجلس رییس 
کمیس��یون فرهنگی و عضو فراکسیون 

جبهه مشارکت مجلس بود. 
وی در کارنامه فعالیت های سیاسی خود 
پ��س از انقاب معاونت وزارت اطاعات، 
قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در 
دوران ریاست علی الریجانی، عضویت در 
شورای فرهنگ عمومی و مشاور فرهنگی 

دولت اصاحات را دارد. 
احمد  پورنجاتی ع��اوه بر فعالیت های 

دندان پزش��کی عموم��ی را از دانش��گاه 
تبریز گرفت و س��پس دوره تخصصی را 
در رش��ته پروتزهای دندانی در دانشگاه 
علوم پزش��کی مش��هد گذراند. وی در 
سنین جوانی به عضویت جبهه مشارکت 
ایران اس��امی در آمد و پ��س از مدتی 
جزو اعضای ش��ورای مرکزی این جبهه 
شد. وی همچنین سال ها به عنوان عضو 
ش��ورای عمومی و مرکزی دفتر تحکیم 

وحدت فعالیت نموده است. 
در زمان انتخابات مجلس ششم شورای 
اس��امی یکی از افرادی بود که از سوی 
جبهه مش��ارکت ایران برای نمایندگی 
در ش��هر مشهد کاندید شد. وی در سن 
٣۰ سالگی به نمایندگی از مردم مشهد 
ب��ه مجلس شش��م راه یافت ت��ا عنوان 
جوان ترین نماینده مجلس در این دوره 

را از ان خود کند. 
سیاس��ت  کن��ار  در  تاجرنی��ا  دکت��ر 
فعالیت ه��ای صنف��ی را هم به ش��دت 
دنبال می کند و عضویت در هیات مدیره 

13۸ نف�ر معمم، ۸1 نفر بی کار و 3۵ 
نفر نظامی بودند. با توجه به این آمار 
می ت�وان نتیج�ه گرفت پزش�کان 
کل  از  درص�د   ۷ ح�دود 
ثبت نام کنندگان را تشکیل می دادند 
که میزان قابل توجهی نیست. تعداد 
کارزار  وارد  ک�ه  دندان پزش�کانی 
انتخاباتی این دوره از مجلس شدند 
حتی به عدد انگشتان دو دست هم 

نرسید. 

در انتخاب��ات دوره گذش��ته مجل��س 
دندان پزش��کانی چون زه��ره طیب زاده 
نوری و سعید عسگری از حوزه انتخابی 
تهران، محمدرضا مرشدی، محمد جواد 
نظری مهر از حوزه گلس��تان، حیادخت 
و نقی حیدر دوس��ت از ح��وزه انتخابی 
گیان، محمد ابراهی��م نعیمی از حوزه 
انتخابی گرگان و سلمان سامانی از حوزه 
انتخابی قوچان و فاروج برای نمایندگی 

مجلس داوطلب شدند. 

با برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس 
در دوازدهم اسفند ماه سال نود، مشخص 
ش��د از میان این اف��راد تنها دکتر زهره 
طیب زاد ن��وری از حوزه انتخابی تهران 
و دکتر محمد جواد نظری مهر از حوزه 
بندر ترکمن، بندر گز و کردکوی و دکتر 
محمد حس��ین قربانی از حوزه انتخابی 
آستانه اشرفیه استان گیان توانسته اند 
ب��ر کرس��ی س��بز رنگ مجل��س تکیه 
بزنند. وانگهی با مرور انتخاب شوندگان 
در ادوار هش��ت گان��ه مجلس ش��ورای 
اسامی مشخص می شود که نمایندگان 
دندان پزشک با کمترین تعداد، سهم کم 
رنگ��ی را از حضور در مجلس از آن خود 

کرده اند. 
ب��ا این مقدمه ب��ه معرف��ی نمایندگان 
دندان پزش��ک در ادوار نه گان��ه مجلس 

شورای اسامی می پردازیم. 

دکتر علی تاجرنیا
م��درک  تاجرنی��ا  عل��ی 

سیاس��ی و پزش��کی در عرصه ش��عر و 
س��ینما و تئا تر نیز فعالیت می کند و به 
همی��ن دلیل چهره او برای بس��یاری از 

مردم آشنا است. 

ــواد  ــد ج ــر محم دکت
نظری مهر

محمد ج��واد نظری مهر 
فرزند ح��اج یوس��ف نظ��ری، نماینده 
دندان پزشک مجلس هشتم و نهم است. 
نظری مهر تنها دندان پزش��کی است که 
در دو دوره متوالی توانس��ته به مجلس 

شورای اسامی راه یابد. 
وی در س��ال ١٣۴۵ شمسی در بندر گز 
متولد شد. تحصیات مقدماتی و متوسطه 
را در بن��در گز و گرگان س��پری کرد. با 
پیروزی انقاب اس��امی و وقوع جنگ 
تحمیلی حدود یک سال در جبهه های 
جن��گ ش��رکت ک��رد. وی همزمان در 
کنکور سراسری ش��رکت نموده و پس 
از قبول��ی جهت گذران��دن تحصیات 
تکمیلی در مقطع دکترای دندان پزشکی 
وارد دانش��گاه شهید بهشتی تهران شد. 
پ��س از اتمام تحصیات وارد دانش��گاه 
علوم پزش��کی مازندران ش��د و در آنجا 
فعالیت خود را در حوزه آموزش و اداری 
آغاز نم��ود. وی در کارنامه فعالیت های 
سیاسی و اجرایی خود پیش از نمایندگی 
در مجلس هش��تم، مناصبی چون عضو 
کمیسیون پزشکی و ورزشی کمیته ملی 
المپیک، عضو ش��ورای سامت دهان و 
دندان وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی کشور، رئیس بیمارستان شهدا 
بندرگز، مس��ئول کانون نخبگان استان 
گلس��تان، ناظر در ش��ورای ملی ایمن 
زیستی کشور، عضو هیئت امنا دانشگاه 
علوم پزش��کی استان گلس��تان، رئیس 
بیمارس��تان امیرالمومنین شهرس��تان 
کردکوی، رئیس شبکه بهداشت و درمان 
کردک��وی، نماین��ده وزارت کار و ام��ور 
اجتماع��ی جمهوری اس��امی ایران در 

کشور بحرین و… را دارا بود. 
دکتر محمد جواد نظری مهر در انتخابات 
مجلس هش��تم کاندیدای نمایندگی از 
حوزه انتخابیه اس��تان گلس��تان )بندر 
ترکم��ن / بن��در گز / کردکوی( ش��د و 
توانس��ت وارد مجلس هشتم شود. وی 
همچنین پس از اتمام دوره نمایندگی اش 
در مجلس هشتم برای انتخابات مجلس 
نهم نیز کاندید شد و توانست با کسب آرا، 

دوباره به مجلس راه یابد. 

طبیب زاده  زهره  دکتر 
نوری

طبی��ب زاده  زه��ره 
ن��وری متول��د ١٣٣۹ و دارای دکت��ری 
دندان پزش��کی از دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی است. در دهه شصت وارد 
فعالیت های دانش��جویی شد. با انتخاب 
محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری 
و تش��کیل دولت نهم به عنوان مش��اور 
رییس جمهور، رییس مرکز امور زنان و 
خانواده، دبیر شورای عالی زن و خانواده 
و عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در 
این دولت شروع به فعالیت کرد. در سال 
١٣۸۸ به ریاست دانشکده دندان پزشکی 
شهید بهشتی منصوب ش��د و تا مرداد 
م��اه ١٣۹۰ ک��ه خواهر وزیر بهداش��ت 
وقت، دکتر وحید دستجردی جای او را 
گرفت، در این سمت فعالیت نمود. افزون 
براین از دیگر سمت های ایشان می توان 
به عضویت در ش��ورای اجماعی کشور، 
عضویت در هیئت امنای دانشگاه الزهرا 
)س( و عضو شورای عالی سیاست گذاری 
برنامه پنجم توس��عه اش��اره نمود. دکتر 
طبی��ب زاده ن��وری در انتخابات مجلس 
نهم در حوزه انتخابی تهران و شمیرانات 
کاندیدای ورود به مجلس شد و در لیست 
ه��ر دو ائتاف جبهه پای��داری و جبهه 
متحد اصولگرایان قرار گرفت. در دور دوم 
انتخابات به عنوان شانزدهمین نماینده 

حوزه تهران وارد مجلس نهم شد. 

ــین  ــر محمد حس دکت
قربانی

دکتر قربانی دیگر نماینده 
دندان پزشک مجلس نهم از حوزه انتخابی 
آستانه اشرفیه اس��تان گیان است. وی 
در س��ال ١٣۴۴ در روس��تای پنج��اه از 
توابع شهرستان آس��تانه اشرفیه متولد 
شد. در س��ال ١٣۶۹ تحصیل در رشته 
دندان پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی تهران آغاز کرد و در سال 
۷۵ دانش آموخته ش��د. در دو سال آخر 
تحصیل مدیریت انجمن اسامی دانشگاه 
شهید بهشتی را بر عهده داشت. از سوابق 
اجرای��ی و علمی دکتر محمد حس��ین 
قربان��ی پیش از نمایندگ��ی می توان به 
عض��و هیئت علمی دانش��گاه پزش��کی 
گیان، خدمت در وزارت بهداشت، مشاور 
استانداری گیان در زمینه امور ایثارگران 
و عضو جامعه معتمدین ایثارگر اس��تان 

گیان اشاره نمود.

سال اول،شماره يك، اسفند 1394
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چرا گروه نمایندگان معترضان
  ضریب »کا« دندان پزشکی دچار دودستگی شد؟ 

تجمعیاتعامل؟
درمان��ی وج��ود دارد ک��ه راه حل آن 
تعامل و نامه نگاری است و ما هرروز با 
دکتر اکبری، قائم مقام معاون آموزشی 
وزارت بهداش��ت صحب��ت می کنی��م. 
ایش��ان هم ش��خصی منطقی هستند 
و ب��رای ح��ل ای��ن مش��کات تاش 

می کنند.« 
این در حالی است که یکی از نمایندگان 
جدید معترضین به ضریب کا، معتقد 
اس��ت نماین��دگان قبل��ی از مس��یر 
اعتراضات این گروه منحرف شده اند و 
می گوید: »٣ نفر از نمایندگان س��ابق، 
روز بع��د از تجمع یعن��ی ۲۰ دی ماه 
به طور پنهانی در وزارتخانه جلس��ه ای 
برگ��زار کردن��د و با ج��دول تعهداتی 
ک��ه در ح��ال حاضر صادرش��ده و به 
دانش��گاه های علوم پزشکی اباغ شده 
اس��ت موافقت کردند. ای��ن در حالی 
اس��ت که این ج��دول از نظر حقوقی 
به گونه ای تنظیم شده است که به نفع 

هیچ یک از ما نیست.« 
او ادامه می دهد: »قصد ما این اس��ت 
که این جدول را به  سند مطالباتی که 
به نفع همه معترضین اس��ت نزدیک 

 اولین تجمع دندان پزشکان متخصص و دستیاران تخصصی 
معترض به قانون تعهدات ضریب کا روز 19 دی برگزار ش�د. 
در ای�ن روز س�رد و برف�ی، ۲۰۰ دندان پزش�ک به مدت دو 
س�اعت جلوی در ورودی وزارت بهداشت در باران و سرما 
ایس�تادند و در   نهایت باوجود مخالفت ماموران حراس�ت، 

وارد ساختمان وزارتخانه شدند.

پس ازاینکه دانش�جویان به س�الن کنفرانس وزارت بهداشت 
راه یافتن�د، دکتر جعفری�ان، قائم مقام دبیر ش�ورای آموزش 
دندان پزش�کی و تخصص�ی و دکتر اکب�ری، قائم مقام معاونت 
آموزش�ی وزارت بهداش�ت برای پاس�خگویی به معترضین به 
جم�ع آنان آمدند. دانش�جویان در این جمع با تأکید مجدد بر 
خواسته های خود، خواهان عملی شدن درخواست هایی شدند 

که یک ماه و نیم گذشته به وزیر بهداشت ارائه کرده بودند.

در حالی که شش هفته پس از دستور 
وزیر ، هی�چ کدام از تعه�دات وزارت 
بهداش�ت عملی نش�د، درس�ت یک 
روز پی�ش از برگزاری تجمع اعتراضی 
دکتر باقر الریجانی، معاون آموزش�ی، 
وع�ده داد م�دت ط�رح دس�تیاران 

دندان پزشکی تعدیل خواهد شد.

انتشار خبر ابالغ دستورالعمل تازه میزان تعهدات 
متخصصین دندانپزش�کی در ظهر پنجش�نبه ۸ 
بهمن و دو روز پیش از وعده تجمع دوباره معترضان 
مقابل س�اختمان وزارت بهداش�ت، واکنش های 
جالب�ی را در گروه های تخصصی دندان پزش�کی 
در تلگرام برانگیخت؛از جمله:اینقدر که ۵شنبه ها 
درباره تعهدات دندانپزش�کی خبر روی س�ایت 
وزارت میره،اخبار کشوری روی سایت ایرنا نمیره!

ديدگاه

با ایجاد ش�کاف و اختالف نظر میان معترضان به مدت زمان طرح دندان پزش�کان متخصص، سرانجام   ملیکا بهزادی
این جریان اعتراضی به کجا می انجامد؟  جریان اعتراضی به مدت طرح دوره دستیاری دندان پزشکی 
که از مردادماه 94 آغاز ش�ده بود، پس از برگزاری تجمع اعتراضی در روز 19دی  که منتهی به صدور بخش�نامه معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت شد، دچار چالش تازه ای شده است.  ابهام در محتوای این بخشنامه که مدت تعهدات را بر مبنای استان 
محل خدمت تقس�یم بندی کرده بود، موجب بروز اختالف میان معترضان ش�د چراکه بر اساس این تقسیم بندی طول مدت تعهد 
خدمت متخصصان در هر اس�تان بدون هیچ فرمول و معیار مش�خص و روشنی با استان دیگر متفاوت است. اختالف نظر در رد یا 
قبول بخشنامه جدید، در   نهایت دندان پزشکان معترض را دچار چند دستگی کرد. چند دستگی متخصصان و دستیاران تخصصی 
مش�مول قانون تعهد خدمت، به هس�ته اصلی این جریان که تحت عن�وان »گروه نمایندگان« روند اعت�راض را هدایت می کرد و 
ماموریت رایزنی و پیگیری حقوقی و قانونی خواسته های معترضان را عهده دار بود، نیز سرایت کرد. بدین ترتیب گروه نمایندگان 

متعهدین ضریب کا دندان پزشکی منحل شد و با خروج چند تن از نمایندگان و پیوستن اعضای تازه، هویت تازه ای پیدا کرد. 

یک��ی از نمایندگان س��ابق متعهدین 
ضریب کا که اکنون از گروه نمایندگان 
کنار رفته اس��ت، در توضیح دلیل این 
چند دستگی می گوید: »هدف ما حل 
مش��کات با تعامل و مذاکره اس��ت، 
در صورتی ک��ه گروهی ک��ه به تازگی 
ش��کل گرفته اند، دوباره ب��ه وزیر نامه 
نوش��ته اند که اگر به س��رعت مطالبات 
آن ها را عملی نکند، ب��ار دیگر مقابل 

وزارتخانه تجمع خواهند کرد.« 
او ادام��ه می ده��د: »روش��ن اس��ت 
که مناف��ع هم��ه معترض��ان ضریب 
کا در آئین نام��ه معاون��ت آموزش��ی 
و دس��تورات وزی��ر دیده نش��ده بود، 
ام��ا دکتر باق��ر الریجان��ی راه را برای 
مذاکره باز گذاشته اند و از سوی دیگر 
همه مطالب��ات مانند توق��ف فعالیت 
دانشکده های دندان پزشکی بی کیفیت 

به این سرعت قابل اجرا نیست.« 
ای��ن دندان پزش��ک در بخش دیگری 
از س��خنان خ��ود ب��ه پیگیری ه��ای 
نمایندگان سابق گروه معترضین اشاره 
می کند و می گوید: »نقاط مبهمی در 
قوانین افراد معاف از طرح و نیروهای 

»هدف ما حل 
مشکالت 
با تعامل و 

مذاکره است، 
در صورتی که 

گروهی که 
به تازگی 

شکل گرفته اند، 
دوباره به وزیر 
نامه نوشته اند 

که اگر به سرعت 
مطالبات آن ها 
را عملی نکند، 
بار دیگر مقابل 

وزارتخانه تجمع 
خواهند کرد

 واکنش گروه نمایندگان به جدول مدت
تعهد خدمات متخصصان دندان پزشکی در تلگرام

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َوءِ ِمَن الَْقْوِل إاِلَّ َمن ُظلَِم. )نساء ۴۸(  الَّ یُِحبُّ اهللُّ الَْجْهَر بِالسُّ

دوستان مشخص شد جدول دسیسه است و ترمز کل حرکت لذا: 
ما به عنوان متخصصین دندانپزشکی متعهد ضریب کا، حاضر در تجمع روز شنبه 
۹۴/١۰/١١ در مقابل وزارتخانه بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی درخواست 

رسیدگی فوری به مطالبات زیر را داریم؛ 
١. اعمال ضرایب محرومیت برای دوره تعهد متعهدین عام و استریت )برای طول 
مدت طرح عمومی( و برابری دوره متعهدین درمانی و آموزش��ی ۲. اعمال مدت 
ط��رح یک برابر برای متعهدین ع��ام و اصاح منطقی مدت طرح تعهد خاص بر 
مبن��ای عام )١/۵ براب��ر(  ٣. صدور مجوز مطب از ابتدای دوره تعهد و عدم اجبار 
به فعالیت در کلینیک ویژه ۴. اجرای فوری موارد فوق و صدور فوری حکم پایان 

طرح همکاران سال آخر
۵. به رسمیت شناختن ش��ورای صنفی همکاران در جلسات وزارتخانه و تعامل 
واقعی در وضع قوانین با حضور نمایندگان تمامی اقشار اعم از عام، خاص، استریت 
و …و برگزاری جلسات ماهانه به منظور تسریع در اصاح وضعیت، حل مشکل 

دانشکده ها و پرهیز از دوباره کاری )اهداف بلند مدت( 
این متن توس��ط حاضران به تفکیک برای گروههای مختلف روز ش��نبه امضا و 
تحویل وزارت داده خواهد شد تا تعداد تقاضا کنندگان هر گروه مشخص شود و 
طبق اولویت بندی در جلسه مسائل مطرح شوند لذا تمام گروه ها حتی دوستان 
س��ال آخری باید نماینده داشته باشند و تعداد خود را مشخصا به نظر وزارتخانه 

برسانند تا موضوع در جلسه طبق اولویت تعداد مطرح و پیگیری شود
سپاس/ گروه نمایندگان

ی  ش��بکه ها  سامان نیر
از  ارتباط��ی 
جمله تلگرام نق��ش پر رنگی 
در ش��کل گیری و جهت دهی 
دندان پزش��کان  اعت��راض  به 
متخص��ص داش��ت. در طول 
هفته های اخیر دندان پزشکان 
با تشکیل گروه های متعدد به 
تبادل نظر و آسیب  شناس��ی و 
در  جمع��ی  تصمیم گی��ری 
به  اعت��راض  نح��وه  خصوص 
قان��ون ضری��ب »کا« ب��رای 
متخصص��ان متعه��د خدمت 
پرداختند.البت��ه در این میان 
تم��ام دندان پزش��کان موافق 
برگ��زاری تجم��ع اعتراض��ی 
نبودن��د و برخی از آنها عقیده 
داشتند اصاح قوانین نیازمند 
رایزن��ی و صرف زمان اس��ت. 
مثا دکتر سامان نیر در گروه 
دندان پزش��کی  »چش��م انداز 
ایران« در ش��بکه تلگرام، در 
دع��وت معترضان ب��ه آرامش 
چنین نوش��ته بود: »همکاران 
عزیز، مسئولین محترم، فرض 
کنید االن فردا ش��ب است و 
تجم��ع انج��ام ش��ده و همه 
رسانه ها هم به آن پرداخته اند 
و احیانا دلخوری تشدید شده 
اس��ت، و یا فردا ظهر اس��ت و 
در حین تجمع با مذاکرات در 
پی حل هس��تید، چه تدبیری 
اندیشه می کنیم؟آیا مسئولین 
دوستان  در جمع  می خواهند 
صحب��ت و مذاک��ره کنند؟آیا 
مجتمعی��ن  نماین��دگان 
می خواهن��د ب��ا وزارتخانه به 
این  بنش��ینند؟خوب  مذاکره 
کار را االن بکنند، یا راه حلی 
پیدا  ب��رای مذاک��ره مج��دد 
کنن��د، چرا ای��ن همه نخبه و 
هیات علمی و متخصص وقت 
بگذارند و جمع ش��وند و زیر 
تا صدایشان  بارون وسرما…. 
ش��نیده ش��ود؟ …. مدیریت 
صحیح بحران در پیشگیری از 

آن است.« 

کنی��م و این کار را هم نمی توان بدون 
تجم��ع انج��ام داد. نماین��دگان قبلی 
گم��ان می کنن��د مذاکره فق��ط این 
اس��ت که با افرادی صحبت کنند که 
حتی صدایش��ان را به گوش وزیر هم 
نمی رس��انند، اما تا زمانی که کس��ی 
تجمع نکن��د، وزیر به این پی نمی برد 
ک��ه ع��ده ای ب��ه تع��دادی از قوانین 

اعتراض دارند.« 
او خاطرنش��ان می کن��د: »مذاکره ما 
بس��یار همه جانبه اس��ت و فقط بیت 
رهب��ری اس��ت ک��ه از مطالب��ات ما 

اطاع��ی ندارد. زی��را آن ها را در قالب 
نامه هایی به دفتر ریاس��ت جمهوری، 
کمیسیون بهداشت مجلس، دادستان 
کل کشور و معاون سیاسی، امنیتی او 

اعام کرد ه ایم.« 
حال ش��اید بهتر باش��د زمان را برای 
به نتیجه رس��یدن هر یک از این طرز 
تفکر ها به قضاوت بنشانیم، اما مسلماً 
ایج��اد تفرقه در گروهی ک��ه خود از 
نب��ود انس��جام در س��اختار دولتی و 
اجرایی گل��ه دارند، به نفع هیچ یک از 

آن ها نخواهد بود. 

سال اول،شماره يك، اسفند 1394
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بیحسیتقلبیبهبازاردندانپزشکی

 دکتر سیامک شایان امین،
سردبیر سایت دندانه

چن�دی پیش تصویر نام�ه ای با امضاء 
معاون غذا و داروی وزارت بهداش�ت 
گروه ه�ای  و  مج�ازی  فض�ای  در 
دندان پزشکی بازنشر شد که محتوای 
آن اخط�ار ب�ه کلی�ه دانش�گاه های 
و  درمان�ی  مراک�ز  علوم پزش�کی، 
آموزش�ی درباره توزیع داروی تقلبی  
پرزوکایین-ای�ی )لیدوکایی�ن- اپ�ی 

نفرین( تولید شرکت داروپخش بود. 

 )PERSOCAINE-E( پرزوکائین-ایی 
ن��ام تجاری داروی بی حس��ی لیدوکائین-
اپی نفرین تولید ش��رکت داروپخش است. 
شرکت داروپخش تنها تولیدکننده ایرانی 
داروی بی حس��ی دندان پزش��کی است که 
تولیدات آن س��ال ها به عنوان تنها داروی 
بی حس��ی مج��از و رس��می در بازاره��ای 
دندان پزش��کی ایران عرضه می شد و طی 
س��ال های اخیر ب��ا ورود برخ��ی برندهای 
اروپایی و امریکای جنوبی، از طریق مبادی 
رسمی و غیر رس��می، سهم فروش آن در 
بازار دندان پزشکی ایران کاهش چشمگیری 

داشته است. 
گ��روه خبر س��ایت دندانه ب��رای پیگیری 
موضوع و اط��اع از جزییات و صحت این 
نام��ه با قائم مقام مدی��رکل دارویی وزارت 

بر اثر انفجار و آتش 
طبق�ه   گروه خبر دندانه در  س�وزی 

در  آپارتمان�ی  واح�د  ی�ک  پنج�م 
شهرستان ایذه استان خوزستان، دکتر 
نازنی�ن پورمهر، دندان پزش�ک جوان 

جان خود را از دست داد. 
نداش�تن تجهیزات الزم آتش نش�انی، 
کم کاری آتش نشانان و بی فایده بودن 
اقدام�ات ک�ه منجر به طوالنی ش�دن 
زمان آتش س�وزی ش�د را می توان از 
عوام�ل اصلی فوت این دندان پزش�ک 

ایذه ای دانست. 

بهداشت گفتگو کرد. 
دکت��ر مصطفی کریمی ب��ا تایید محتوای 
این نامه از جمع آوری کامل داروی تقلبی 
بی حسی موضعی که چندی پیش وارد بازار 
داروهای دندان پزشکی شده بود خبر داد. 

دکت��ر کریمی ب��ه خبرن��گار دندانه گفت: 
داروی پرزوکائین –ای��ی )لیدوکائین-اپی 
نفرین( که با مشخصات شرکت داروپخش 
در بازار توزیع شده بود، دارویی تقلبی است 
که معاونت غذا و داروی وزارت بهداش��ت 
پس از مقایس��ه آن با نمونه اصلی موجود 
در کارخانه و پی ب��ردن به این موضوع، با 
ارس��ال نامه به دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور خواستار جمع آوری و امحای 

فوری آن شد. 
وی در ادامه به عوارض نامطلوب داروهای 
غیراستاندارد بی حسی دندان پزشکی اشاره 
کرد و گفت: ممکن اس��ت در ساخت این 
دارو ه��ا از مقدار کافی ماده بی حس کننده 
استفاده نشده باشد یا ماده مؤثره به کاررفته 
در آن نامطل��وب باش��د و س��بب عوارض 
جبران ناپذی��ری مانند اخت��االت قلبی و 
عروقی، ازجمل��ه بی نظمی ضربان قلب در 

بیمار شود. 
کریمی در پایان تصریح کرد: خوشبختانه 
این دارو در بدو ورود به بازار شناسایی و از 
فروش آن جلوگیری شد؛ بنابراین با توجه 
به نظارت دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
بر داروخانه های خصوصی و دولتی و آگاهی 
آن ها از تقلبی بودن داروی ذکر شده، جای 

دندانپزشک
جــوان،زنده

درشعلههای
آتشسوخت!

انجامگستردهترینپیوندصورت
رویچهرهسوختهیکآتشنشان

مسئول آتش نشانی در گفتگو با خبرنگاران 
علت این حادثه را تراکم گاز ناشی از نشت 
آن و در    نهایت انفجار این واحد دانس��ت و 
اف��زود: تیم اطفاء حریق م��ا تمام اقدامات 
الزم را انجام دادند اما متاسفانه نتوانستند 
ب��رای نج��ات ف��رد متوف��ی کاری صورت   

دهن��د  .
ای��ن صحبت ه��ا درحال��ی بیان می ش��ود 
که ش��اهدان عینی از اهم��ال و کم کاری 
آت��ش نش��انی س��خن می گوین��د. تم��ام 
ش��اهدان حاضر در محل وقوع این حادثه 
از نبود امکانات و اقدامات مناس��ب توسط 
مس��ئوالن امدادرسان خبر داده اند. یکی از 
این ش��اهدان با اشاره به اینکه در پی عدم 
مراجعه فوری ماموران آتش نش��انی خودم 
داوطلبان��ه برای نجات این دکتر گرفتار در 
آتش اق��دام کردم، اظهار ک��رد: در هنگام 
حاضر ش��دن این ماموران هم عما کمک 

ش��ایانی نتوانس��ت صورت بگیرد. 
وی با بیان اینکه آتش نش��انی در داش��تن 
تمام امکان��ات امدادی دچار مش��کل بود، 
افزود: این زن گرفتار حتی در زمان حاضر 
ش��دن مام��وران آتش نش��انی در محل نیز 
زنده بود و ص��دای فریادهای کمک خواهی 

وی به گوش همه می رس��ید. 
این ش��هروند ایذه ای با اش��اره به اینکه در 
صورت داش��تن یک ماس��ک نیز می ش��د 
برای جلوگیری از خفگی اقدام کرد، گفت: 
متاسفانه مامور آتش نشانی در هنگام حضور 
در س��اختمان نیز حاضر ب��ه ورود به آتش 

نشد و درخواست های من بی نتیجه ماند. 
وی با بیان اینکه مامور آتش نشانی لباسش 
را به من داد و از من خواست تا برای ورود 
به آتش و نجات این زن گرفتار اقدام کنم، 
تصریح کرد: متاس��فانه عدم داش��تن حتی 
ابتدایی تری��ن مهارت ه��ا توس��ط ماموران 
آتش نش��انی باعث مرگ این پزش��ک شد 
و مام��ور حاض��ر باال بودن س��ن خ��ود را 
دلیلی برای ناتوان��ی ورود به آتش و نجات    

دانس��ت .
این جوان ایذه ای اضافه کرد: نبود شیلنگ 
ب��ه ارتف��اع س��اختمان و کوتاه ب��ودن پله 
اضط��راری آتش نش��انی تا ح��د طبقه دوم 
چی��زی بود ک��ه تمام افراد حاض��ر در این 
محل به چش��م خ��ود دیدن��د و امیدوارم 
مس��ئوالن مربوطه به جای توجیه، به عدم 
پیش بینی رخ  دادن ای��ن حادثه و نیازمند 

ش��دن به لوازم اضطراری پاس��خ دهند. 

هیچ نگرانی برای بیماران وجود ندارد. 
قائم مقام مدیرکل دارویی وزارت بهداشت 
در حال��ی بر جم��ع آوری داروی مذکور از 
طریق نظارت بر داروخانه ها تاکید می کند 
که داروی بی حس��ی دندان پزش��کی نه از 
طریق داروخانه ها، که توس��ط ش��رکت ها 
و نماین��دگان ف��روش حقیق��ی در ب��ازار 
دندان پزش��کی ای��ران عرض��ه و به فروش 
می رس��د که گس��تره نظارت دانشگاه های 

علوم پزشکی تا این مراکز امتداد ندارد. 
از طرف��ی دکتر مصطفی کریم��ی در این 
گفتگو بر تقلبی بودن و مشابه سازی داروی 
بی حس��ی پرزوکائین –ایی تولید شرکت 
داروپخش تاکید داشت اما حاضر به اعام 
نظر درباره عامل تولید و توزیع این دارو در 
بازار مصرف دندان پزشکی نشد و پیگیری و 
مجازات عاملین آن را وظیفه دستگاه های 
قضایی کشور دانست و درباره جزییات آن 

اظهار بی اطاعی کرد. 
بخش��ی از داروی بی حس��ی موج��ود در 
بازار دندان پزش��کی ایران شامل برندهای 
متفرق��ه خارج��ی و بدون هلوگرام اس��ت 
که به دلیل ورود از مجاری غیر رس��می با 
قیمت پایین تر از داروهای بی حسی رسمی 
موجود در بازار به فروش می رس��ند اما به 
دلیل قدرت اثر مطلوب و قیمت مناس��ب 
مورد اس��تقبال برخی مراک��ز درمانی قرار 
گرفته اس��ت. در چنین ش��رایطی ادعای 
تقلبی بودن و مشابه سازی داروی بی حسی 
تولید ش��رکت داروپخش چندان منطقی 
به نظر نمی رس��د و برخی از دندان پزشکان 
در ش��بکه های مجازی دلی��ل جمع آوری 
ای��ن دارو را کوتاهی ش��رکت تولیدکننده 
در عرضه ماده بی حسی با کیفیت مطلوب 

می دانند. 
با اینکه طبق دس��تور جم��ع آوری داروی 
پرزوکائین تولیدی شرکت داروپخش از بازار 
مصرف دندان پزشکی کشور، مطابق دستور 
معاون��ت غ��ذا و داروی وزارت بهداش��ت، 
صادر شده است اما این رخداد قطعا لطمه 
جبران ناپذی��ری ب��ه اعتبار این ش��رکت و 
داروی بی حسی تولید آن وارد خواهد کرد 
و پیش بینی می شود تاثیر چشمگیری در 
سهم این ش��رکت از بازار داروی بی حسی 

دندان پزشکی داشته باشد. 

پی نوش�ت: در ایام تنظیم این خبر، تصویر 
نام�ه دیگری در فضای مجازی منتش�ر ش�د 
که حاک�ی از اش�تباه ش�رکت داروپخش در 
بس�ته بندی آمپول رانیتیدین ب�ا بچ 14۸ به 
جای آمپول هپارین با بچ 13۰ ریکال و تاکید 

بر لزوم عودت و جمع آوری کاال داشت.

وی ب��ا بیان اینکه عم��ا هیچ اقدامی برای 
خاموش کردن آتش صورت نگرفت و خود 
آتش خاموش ش��د، گفت: این پزش��ک در 
جلوی چش��م همه جان خود را از دس��ت 
داد و هیچ مسئول عملیاتی و امدادی حتی 
گوشه کوچکی از رسالت قسم خورده خود 

را انج��ام ن��داد. 
در پ��ی رخ  دادن این حادثه ای که ش��اید 
صد ه��ا نفر ش��اهد آن بوده اند، مس��ئوالن 
فوریت ه��ای ای��ذه ب��ا اب��راز بی اطاعی از 
وق��وع این حادثه قصد عدم پاس��خ گویی را 
داشته اند و در    نهایت با پیگیری های انجام 
شده، حاضر به تایید خبر فوت این پزشک  

شدند.            
منبع: عصر ایذه، ایردن  

یک بیمارس�تان در نیویورک اعالم کرد 
یک آتش نش�ان داوطلب که در جریان 
به ش�دت   ۲۰۰1 در س�ال  آتش س�وزی 
سوخته بود، گسترده ترین پیوند صورت 
تابه حال را که پوست سر و بیشتر گردن 
او را هم در برمی گرف�ت، دریافت کرده 

است. 

به گزارش آسوش��یتدپرس ای��ن جراحی در 
ماه اوت در مرکز پزش��کی النگون دانش��گاه 
نیویورک انجام ش��ده اس��ت. این بیمار ۴١ 
س��اله به ن��ام پاتری��ک هاردیس��ون، هنوز 
تحت فیزیوتراپی در بیمارس��تان اس��ت، اما 
برنامه ریزی برای بازگش��ت او به خانه اش در 
شهر سناتوبیا در ایالت می سی سی پی درحال 

انجام است. 
این جراحی راه را برای بازگرداندن بینایی به 

او گشوده است و او در یک مصاحبه در هفته 
گذش��ته گفت، این جراح��ی هدف عمده ای 
را ب��رای او محقق کرده اس��ت: »من دوباره 

رانندگی خواهم کرد.« 
از هنگامی ک��ه نخس��تین پیوند ص��ورت در 
س��ال ۲۰۰۵ در فرانس��ه انجام شد، بیش از 
یک دوجین پیوند صورت در سراس��ر جهان 
انجام شده است. دکتر ادواردو رودریگوئز که 
سرپرستی این تیم جراحی را به عهده داشت 
گفت، مورد هاردیس��ون گسترده ترین پیوند 
صورت با موفقیت انجام ش��ده از لحاظ میزان 

بافت انتقالی بوده است
این پیوند از فرق س��ر شروع می شود و روی 
جمجمه هاردیسون گسترش می یابد و بعد از 
جلو تا استخوان های ترقوه در جلو ادامه پیدا 
می کند؛ در عقب نیز پوست پیوندی تا آنجایی 
که تکه کوچکی از موهای اصلی هاردیسون 

باقیمانده اس��ت، ادامه پی��دا می کند- رنگ 
م��وی او با رنگ موی بلون��د تیره ای که روی 
پوست سر جدید او رشد می کند، تطبیق داده 
شده است. این پیوند شامل هر دو گوش هم 

می شود. 
دکتر امیر ُدرافش��ار، یکی از روس��ای برنامه 
پیوند صورت در دانش��کده پزشکی دانشگاه 
جانز هاپکین��ز گفت: »این موفقیتی تاریخی 
است. این نوع گزینه درمانی به طور بالقوه به 
انقابی در مراقبت از بیماران دچار جراحات 
ناش��ی از س��وختگی ش��دید صورت خواهد 

انجامید.« 
ای��ن جراحی در ١۴ اوت ش��روع ش��د و ۲۶ 
س��اعت طول کش��ید. این عمل هیچ جای 
زخمی روی صورت جدید هاردیس��ون باقی 
نگذاش��ت، زیرا محل بخیه بافت پیوندی در 

پایین در پشت سر او است. 
اهداکنن��ده باف��ت پیون��دی ی��ک هنرمند 
و دوچرخه س��وار حرف��ه ای ۲۵ س��اله اه��ل 
نیویورک به نام دیوید ردوباف بود. او درنتیجه 
جراحات به دنبال یک حادثه دوچرخه سواری 
در خیابان��ی در محل��ه بروکلین این ش��هر 

درگذشته بود. 
 منبع: روزنامه سپید

ش��هرامی،  فاطم��ه  دکت��ر 
متخص��ص اندودنتیک��س و از 
دانش��کده  دانش آموخت��گان 
دندان پزش��کی مشهد، در سن 
۴٣سالگی بر اثر ابتا به بیماری 

درگذشت. 
دکت��ر فاطمه ش��هرامی متولد 
التحصی��ل  ف��ارغ  و   ١٣۵١
از  عموم��ی  دندانپزش��کی 
مشهد  دندانپزشکی  دانش��کده 

در سال ١٣۷۸ بود. 
دکتر ش��هرامی در سال ١٣۸٣ 
تخصص��ی  دکت��رای  م��درک 
در رش��ته اندودانتیک��س را از 
مشهد  دندانپزشکی  دانش��کده 
اخ��ذ ک��رد و ۶س��ال بعن��وان 
استادیار در بخش اندودنتیکس 
به  مش��غول  مشهد  دانش��کده 
خدمت بود و راهنمایی تعدادی 
پایان نامه دانش��جویی و تالیف 
چندی��ن مقال��ه در ژورنالهای 
معتبر بین الملل��ی را بر عهده 

داشت. 
ایش��ان پ��س از اتم��ام دوران 
ضریب کا در مطب خصوصی اش 
در مشهد مشغول طبابت بود. 

فرزن��د  تنه��ا  دکت��ر  خان��م 
خانواده اش بود، همسرش دکتر 
متخصص  دلیجان��ی  علیرض��ا 
ارولوژی اس��ت و از ایش��ان دو 
دختر ١۷ و ١۴ س��اله بنامهای 
»ن��گار و نیا« به ی��ادگار باقی 

مانده است. 
دندان پزش��کی، ضایعه  نگی��ن 
درگذش��ت این دندان پزش��ک 
ب��ه  را  بااخ��اق  و  فرهیخت��ه 
و  ایران  دندان پزش��کی  جامعه 
اعضای خانواده ایش��ان تسلیت 

می گوید.

درگذشت يك اندودنتیست

سال اول،شماره يك، اسفند 1394
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کنگره های دندانپزش��کی ای��ران که در 
اردیبهشت ماه هرس��ال برگزار می شود 
به لحاظ تعداد شرکت کننده، در سطح 
کشور و منطقه بی نظیر است و هرسال 
بالغ بر ۸ هزار نفر از دندانپزشکان در این 
کنگره ش��رکت می کنند، اما متأسفانه 
معرفی ش��ایانی از این کنگره در سطح 

منطقه صورت نگرفته است. 
در ای��ن خصوص دو موضوع را مدنظر 
قرار دادیم. نخس��ت همراه کردن این 
کنگره ب��ا بزرگ ترین نهاد بین المللی 
ای��ن ح��وزه یعن��ی FDI و دوم برند 
س��ازی برای آن برنام��ه ای که در این 
روز انجمن دندانپزش��کی ایران برگزار 
می کن��د، مراس��م رونمای��ی از لوگو و 
پوس��تر کنگره اس��ت ک��ه در جهت 
مط��رح کردن هرچه بیش��تر کنگره و 
تقویت آن انجام می ش��ود. این برنامه 
با حضور دندانپزش��کان، متخصصان و 
پیشکسوتان حوزه دندانپزشکی برگزار 
می شود. در س��طح دنیا مرسوم است 
ک��ه کنگره علم��ی یا نمایش��گاه های 
ب��زرگ را با یک اس��م اختص��اری نام 

می برند و این باعث می ش��ود که این 
نام بر سر زبان ها بیافتد. 

ما نی��ز به این نتیجه رس��یدیم که این 
اق��دام را در خصوص کنگره بین المللی 
دندانپزش��کی ایران نیز انجام دهیم. به 
عن��وان مثال کنگره س��االنه ام��ارات با 
عنوان »ادک« معروف اس��ت و همه این 
کنگره را به عنوان یک برند می شناسند 
ی��ا »آی. دی. اس« که به عنوان برندی 
برای همایش های دوساالنه دندانپزشکی 
در آلم��ان ش��ناخته می ش��ود. از میان 
نام ه��ای انتخاب ش��ده مختلف، جمع 
بندی نهایی ما به نام »اکسیدا« رسید که 
مخفف عبارت انگلیسی »کنگره علمی و 

نمایشگاه دندانپزشکی ایران« است. 
س��عی ما این است که به مرور زمان این 
لوگو را برند کنیم و مهم تر از آن این است 
که بتوانیم حضور قوی در سطح منطقه 
داشته باشیم. واقعیتی که وجود دارد این 
است که س��طح دندانپزشکی ایران هم 
به لحاظ دانش دندانپزش��کی و هم ارائه 
خدمات، در سطح منطقه بی نظیر است. 
به طور قطع ما نه تنها از س��طح منطقه 
فرا تر هس��تیم، بلکه در کنار کشورهای 
پیش��رفته در این ح��وزه از لحاظ تولید 
و توزی��ع عل��م و هم به لح��اظ خدمات 
دندانپزش��کی قرار داریم، ولی متأسفانه 
آنچنان که باید معرفی مناس��بی از این 
کنگره صورت نگرفته است. تمام تاش 
ما نیز در این مراسم این است که بتوانیم 
معرفی مناس��بی از کنگره دندانپزشکی 
ای��ران در می��ان کش��ورهای منطقه و 
جهان داشته باش��یم. در کنگره جهانی 
دندانپزشکی که مهرماه امسال در تایلند 
برگزار می ش��ود، حضور قوی و مناسبی 
خواهیم داش��ت. با توجه به حضور قوی 
کنگره دندانپزشکی در میان کنگره های 
برگزار شده در سطح منطقه، آنچنان که 
باید این کنگره در سطح جهانی مطرح 
نشده است. در طول سال نزدیک به ۲۰ 

 دکتر علی تاجرنیا
 رئیس پنجاه و ششمین

 کنگره بین المللی دندانپزشکی ایران

اردیبهشت ماه سال 139۵، پنجاه و 
ششمین کنگره انجمن دندانپزشکي 
ای�ران همراه ب�ا کنگ�ره منطقه ای 
دندانپزش�کی  جهانی  فدراس�یون 
FDI و کنگره جهانی ICOI برگزار 

خواهد شد.
در این خصوص سخنان دکتر تاجرنیا 
در مراس�م رونمایي از لوگو و پوستر 

کنگره از نظرتان مي گذرد.

کنگره در حوزه های مختلف دندانپزشکی 
برگزار می ش��ود، اما کنگره اردیبهشت 
ماه، متعلق به انجمن مادر اس��ت و همه 
دندانپزشکان عمومی و متخصص در آن 
شرکت می کنند. موردی که به نظر من 
باعث شده است برند سازی این کنگره و 
معروف شدن آن، آنچنان که باید صورت 
نگیرد این اس��ت که بخشی از آن خارج 
از اراده انجمن دندانپزش��کی ایران است 
و آن مس��ائل اجتماعی و سیاس��ی ما با 
جهان و نوع نگاهی اس��ت که متأسفانه 
شکل گرفته است. این موضوع بایستی 
اصاح ش��ود، موضوع دیگر ت��وان ما در 
تولید مق��االت علمی و دانش��گاهی در 
زمینه دندانپزشکی است. بخشی دیگر از 
این تاش به دانشگاه ها و دانشکده های 
دندانپزش��کی بر می گ��ردد که بر عهده 
دولت است. نقش انجمن بیشتر تقویت 
علمی بعد از فارغ التحصیلی و همچنین 
تقویت توانمندی های عملی افراد است. 
از آنجایی که سیس��تم آموزش��ی ما در 
این زمینه، نزدیک به سیستم آموزشی 
کش��ورهای پیش��رفته اس��ت، طبیعتاً 
خروج��ی آن نی��ز خروج��ی معتب��ری 
اس��ت، اما مشکاتی از جمله زبان باعث 
ش��ده است، بسیاری از مقاالت برجسته 
ما به دس��ت صاحب نظران جهانی این 
حوزه نرس��د. عمده ترین مسئله در این 
زمینه این اس��ت که ما به عنوان انجمن 
دندانپزشکی، زیرساخت های الزم را در 
این زمین��ه فراهم نکرده ای��م. به عنوان 
مثال عمده س��خنرانی های م��ا به زبان 
فارس��ی بوده و باعث ش��ده اس��ت که 
یک ف��رد خارجی نتواند از بس��یاری از 
این سخنرانی ها اس��تفاده کند یا اینکه 
تبلیغات ما در س��ایت ها و مراکز معتبر 
بین المللی، تبلیغاتی قوی نبوده اس��ت. 
تاش ما این بوده که با رفع این نواقص 
ش��رایطی را ایجاد کنیم که به امید خدا 

این برندسازی صورت بگیرد.

برگزاری ۲کنگره بین المللی همزمان با EXCIDA56 در ایران

همزمان با پنجاه و ششمین کنگره سراسری انجمن دندان پزشکی ایران 
)EXCIDA56(، کنگره منطقه ای FDI و کنگره جهانی ICOI در تهران برگزار 

خواهد شد. 
به گزارش گروه خبر دندانه، دکتر کاوه سیدان، دبیر کمیته علمی کنگره پنجاه و ششم انجمن دندان 
 Persian با عنوان FDI پزشکی ایران با بیان این مطلب افزود: در اردیبهشت ماه ۹۵ کنگره منطقه ای
Regional Congress و کنگره جهانی ICOI همزمان با کنگره پنجاه و ششم انجمن دندان پزشکی 

ایران در تهران برگزار می شود. 
وی افزود: این برای نخس��تین بار است که یک کنگره دندان پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی رسما عنوان »بین المللی« را پیدا کرده است. 
کاوه سیدان دبیر علمی کنگره EXCIDA56 در توضیح رایزنی های انجام شده برای کسب میزبانی 
این دو کنگره بین المللی گفت: FDI مخفف فدراس��یون جهانی دندانپزشکی است که مجموعه ای از 
انجمن های اصلی دندانپزشکی تمام کشورهای جهان است. این انجمن ها به فراخور تعداد اعضاء خود 
در مجمع عمومی FDI دارای نماینده هستند.س مجمع عمومی FDI پارلمان جهانی دندان پزشکی 
اس��ت که درباره موارد س��طح کان دندان پزشکی بررس��ی و تصمیم گیری می شود. عضویت انجمن 
دندانپزشکی ایران بعنوان عضو اصلی فدراسیون مربوط به ۵۶ سال قبل می باشد و از آن زمان تا کنون 
تنها عضو اصلی فدراسیون جهانی دندانپزشکی از ایران در پیش از انقاب جامعه دندانپزشکی ایران و 
پس از انقاب انجمن دندانپزشکی ایران بوده است. در آبان ماه سال ١٣۹٣ دوست عزیزم جناب آقای 
دکتر علی تاجرنیا پس از دریافت حکم ریاست کنگره ۵۶ اینجانب را به عنوان دبیر کمیته علمی این 
کنگره منصوب نمودند. البته این دومین باری است که مسئولیت دبیر علمی یکی از کنگره های انجمن 

دندانپزشکی ایران به اینجانب محول می شود. 
دکتر سیدان افزود: پس از این انتصاب دکتر تاجرنیا پیشنهادی را مبنی بر برگزاری یک دوره بازآموزی 
یا کنگره FDI در تهران مطرح نمودند و مرا مامور پیگیری ماجرا کردند. از آنجا که در آن زمان ریاست 
کمیته بین الملل انجمن بعهده جناب آقای دکتر غزنوی بود، با کسب اجازه از ایشان و هماهنگی کامل 
مسئله را پیگیری کردم و باالخره معلوم شد که برای برگزاری کنگره جهانی باید پیشنهاد حداقل ١۰ 
س��ال جلو تر به فدراسیون ارسال شود و پس از تائید در مجمع عمومی از ۵ سال قبل مقدمات کنگره 
جهانی اجرا گردد لذا به دنبال استفاده از الگوی کنگره منطقه ای FDI رفتیم. FDI در سال ۲۰١۵ در 
شیلی یک کنگره منطقه ای برگزار نمود و ما هم درخواست برگزاری کنگره منطقه ای در ایران را ارائه 
دادیم که پس از پیگیری های فراوان، تفاهم نامه و قرارداد برگزاری کنگره منطقه ای در جریان نمایشگاه 
 FDI کلن به انجام رس��ید. بر اس��اس این قرارداد بابت فرانشیز باید ١١۰ هزار فرانک سوییس به IDS
پرداخت می کردیم که پس از مذاکرات این مبلغ به ۸۵ هزار فرانک سوییس کاهش یافت تا در ۵ قسط 
آن را پرداخت کنیم. همچنین در جریان برگزاری کنگره ۵۵ و سفر خانم دکتر وانگ، رییس FDI به 
ایران، قراردادی بین دکتر غزنوی و دکتر تاجرنیا و خانم دکتر وانگ در تهران امضا شد و برگزاری کنگره 

منطقه ای این نهاد جهانی دندانپزشکی همزمان با کنگره پنجاه و ششم نهایی شد. 

در پي  ورود کنگره های جهانی به ایران هستیم

بهدنبالبرندکردن»اکسیدا«
کلمه اکسیدا EXCIDA که مخفف عبارت 
 exhibition & congress of Iranian(

dental Association( است به عنوان برند 
تازه کنگره علمی و نمایشگاه سالیانه انجمن 

دندان پزشکی ایران معرفی شده است. 
پس از برگزاری ۵۵ کنگره سالیانه توسط انجمن 

)جامعه( دندان پزشکی ایران، در سال 9۵، 
پنجاه و ششمین دوره این کنگره برگزار خواهد 
شد. به همین دلیل این دوره از کنگره با عبارت 

اکسیدا ۵۶ شناخته می شود.

»گفتگو با ملل از دروازه 
ملل«؛ این شعاری است 

که برای کنگره اکسیدا ۵۶ 
انتخاب شده است. طرح 
اصلی پوستر نیز تصویر 

دروازه ملل کاخ تخت جمشید 
است. این نکته نشان از 

هوشمندی و درایت مدیران 
کنگره در برگزاری یک کنگره 

بین المللی دارد.

کنگره پنجاه و ششم 
انجمن دندان پزشکی ایران 

اولین کنگره »به معنای 
واقعی بین المللی« تاریخ 

دندان پزشکی ایران است. 
همزمان با اکسیدا ۵۶، 

کنگره منطقه ای FDI و 
کنگره جهانی ICOI در 

تهران برگزار می شود

 کنگره اکسیدا ۵۶ یک سال پیش از 
تاریخ رسمی برگزاری آن، با جشنی 
به مناسبت رونمایی از برند و لوگوی 

کنگره های انجمن دندان پزشکی 
ایران کلید خورد. از آن تاریخ تا 
زمان برگزاری کنگره ببش از ۲۰ 
ایستگاه علمی یک تا سه روزه، 

برای دندان پزشکان ۲۰ شهر ایران 
برگزار شد

سال اول،شماره يك، اسفند 1394
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 نکات مهم در انتخاب و
حفظ و نگهداری تابوره 

رخـش
دندانپزشکان!

قبل از فارغ التحصیلی برای دانش��جوی دندانپزشکی آموختن 
نحوه تراش حفره آمالگام مهم اس��ت و بعد از فارغ التحصیلی 
برای یک دندانپزشک جوان قسط عقب افتاده وام تجهیزات. در 
این میان با توجه به جوانی و طراوت آنچه اهمیت داده نمی شود، 

چون صدایش در نمی آید، سامت خود دندانپزشک است. 
س��اعات کار طوالنی در کلینیک های با تعرفه کم و درصدهای 
ناعادالنه، دندانپزش��ک جوان را وا م��ی دارد که به جای تنظیم 
پوزیش��ن بیمار که حداکثر نیم ساعت روی یونیت خواهد بود 
با چرخاندن کمر و گردن و دس��ت به درمان ریشه دندان مولر 
دوم باالی یک بیمار بپردازد که حتی حاضر نیست دهانش 

را کامل باز کند. 
در این جنگ که دندانپزش��ک با زره و کاه خود به جنگ 
بیماریه��ای ده��ان می روند ناچار بر مرکبی س��وارند که 
انتخاب نادرست آن، دندان پزشک را از مهلکه های جنگ 

نمی تواند برهاند. 
عمده وقت درم��ان در مطب دندان پزش��کی روی تابوره 

صرف می شود که الزم است در انتخاب و حفظ و نگهداری آن 
دقت ش��ود. اثر کوتاه مدت اشتباه در این کار، سقوط آزاد روی 
زمین و بیمار به دلیل درآمدن چرخ تابوره و اثر بلند مدت آن 

کمردردهای مداوم است. 
در خصوص رفتار ارگونومیک در مطب، مطلبی جداگانه خواهیم 
نوشت، ولی در این مطلب تنها به نکات مهم در انتخاب و حفظ 

و نگهداری تابوره خواهیم پرداخت. 
شاید مهم ترین قس��مت یک تابوره را بتوان چرخ آن دانست، 
کمتر ش��غلی اس��ت که به اندازه دندانپزشکی محتاج حرکات 
مداوم و س��ریع روی صندلی به اطراف باش��د و فشار حرکات 
مختلف تابوره به اطراف بیش از هر چیز به کمر دندانپزشک و 
زانوهای او وارد می شود. لذا سالم بودن چرخ ها، چرخش بدون 
اصطکاک آن ها در همه جهات، تعداد آن ها )پنج یا شش عدد( 

و بی صدا بودن آن ها بسیار مهمند. 
پایه صندلی که محل اتصال چرخ هاس��ت نباید کوچک باشد 
که تعادل صندلی به خطر بیافتد و نباید پهن باشد که با ساق 
پای دندانپزشک تداخل داشته باشد. به نظر می رسد پایه های 
ستاره ای شکل )پنج پر یا شش پر( که فاقد لبه بیرونی هستند 
بهترن��د. حتما موقع خرید روی صندلی همه حرکات محتمل 
را انج��ام بدهید تا از راحتی تابوره بویژه از این جنبه اطمینان 
حاصل کنید. نمایشگاه تابوره )محل نشستن( معموال به شکل 
دایره اس��ت، که برخی انواع جدید تر برای حفظ ارگونومی آنرا 
برای تطابق بهتر تولید کرده اند. نوع دیگر این قسمت تابوره انواع 
دارای شیب در قسمت ران ها است که در برخی موارد دوشاخه 
شده است و فشار کمتری به ستون فقرات وارد می کند. نوعی 
متفاوت نیز وجود دارد که اساس��ا به ش��کل زین طراحی شده 
اس��ت و فاقد پشتی یا زواید دیگر است )مخصوص شوالیه ها!( 
بین این انوع تفاوت قابل توجهی ذکر نش��ده اس��ت ولی بنابر 
قاعده کلی میزان آش با میزان پرداخت در تناس��ب مستقیم 
می باشد. ضخامت و سفتی الیه نرم نمایشگاه هم مهم است، به 
طور کلی ضخامت متوسط و سفت بودن محل نشستن مورد 

توصیه است. 

نحوه نشستن
اساسا نحوه نشستن دندانپزش��کان روی تابوره باید به خودی 
خود صحیح باشد، به گونه ای که ران ها با زاویه ای کم )حداکثر 
١۰ درجه( رو به پایین باشند؛ پاشنه کفش ها در تماس با زمین 
باش��د و س��تون فقرات هم کاما عمود بر افق باشد. پوزیشن 
بیمار نیز باید به گونه ای تنظیم شود که چه با دید مستقیم و 
چه با دید در آینه گویی مشغول خواندن کتاب از فاصله حدود 
٣۰ س��انتی متری هس��تیم؛ به صورتی که آرنج ها موازی افق 
قرار گیرند. مجددا تاکید باید کرد، بیمار حداکثر یکساعت در 

برای  دندانپزش�کی  اسم   دکتر سید مصطفی فاطمی 
دندانپزش�کان،  خ�ود 
همیش�ه قرین درد کمر و گردن و مچ دس�ت و خطر 
ایدز و هپاتیت و اینهاس�ت! دلیلش هم واضح اس�ت. 
در جنگ همیشگی میان این سربازان عرصه سالمت 
ب�ا بیماریهای ده�ان، چیدمان صحن�ه جنگ و نحوه 
تعامل دندانپزش�کان اینبار البته ن�ه در حق مریض، 
بلکه در حق خودش�ان، نتیجه اش اگر جز این باش�د 

جای تعجب دارد. 
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یک پوزیشن قرار می گیرد؛ در حالی که دندانپزشک مدت های 
طوالنی بر س��تون فقرات خود فشار وارد می کند. در این مورد 

قدری خودخواه باشید. 

پشتی و دسته تابوره 
بنابر آنچه در خصوص نحوه نشس��تن گفتیم، نحوه نشس��تن 
دندانپزش��کان روی تابوره باید به خودی خود صحیح باش��د؛ 
لذا پش��تی صندلی تنها یک راهنما و کمک کننده در تنظیم 
پوزیش��ن مناسب کمر اس��ت و لم دادن روی آن مانع از فشار 
به کمر نمی ش��ود. در خصوص دسته نیز عقیده عمومی بر آن 
است که رخش دندانپزشکی، صندلی ریاست نیست که نیاز به 

دسته داشته باشد. 

جک
قابلی��ت تنظیم ارتف��اع یک نیاز بدیهی برای تابوره اس��ت که 
متناسب با شرایطی که برای نحوه نشستن گفتیم باید تنظیم 
ش��ود. به جای اینکه خودت��ان را در ارتفاع باالتری قرار دهید، 
بیمار را پایی��ن بیاورید و به جای خم کردن گردنتان به بیمار 
بگویید چانه اش را پایین بیاورد. البته حفظ اصول آسپسی برای 
تنظیم ارتفاع صندلی هم الزم است، وقتی هنگام کشیدن یک 
مولر شکسته مشغول عرق ریختن هستید، با دستکش خونی 

جک تابوره را هی باال و پایین نکنید. 
اس��کلت کلی صندلی نیز باید دارای استحکام کافی باشد تا از 

تغییر شکل آن تحت فشارهای مداوم جلوگیری شود. 
در پای��ان باید تاکید کرد تنها درصدی از زمان و توجه و دقتی 
که دندانپزشکان در انتخاب ظواهر مطب خود به خرج می دهند، 
اگر صرف توجه به خودش��ان هنگام درمان کنند عمری را به 

سامت خواهند زیست.

با توجه به 
جوانی و طراوت 

آنچه اهمیت 
داده نمی شود، 
چون صدایش 

در نمی آید، 
سالمت خود 
دندانپزشک 

است. این جنگ 
که دندانپزشک 

با زره و 
کاله خود به 

جنگ بیماریهای 
دهان می روند 

ناچار بر 
مرکبی سوارند 

که انتخاب 
نادرست آن، 
دندان پزشک 

را از مهلکه های 
جنگ نمی تواند 

برهاند

 آیا شما براي اندو از 
رابردم استفاده مي کنید؟

درمان  ها  دانشکده  در  دندان پزشکان  ما 
ریشه را با رابردم آموزش می بینیم، اما چند 
درصد ما درمان ریشه یا سایر درمان های 
دندان پزشکی را ممکن است بعد از فارغ 

التحصیلی با رابردم انجام دهیم؟
یک جمله قصار معروف در مورد استفاده از 
رابردم در کتاب های دندان پزشکی وجود 
دارد: »وقت گیرترین چیز در مورد رابردم 
متقاعد کردن دندان پزشکان به استفاده از 

رابردم می باشد«.
مشکل عدم استفاده از رابردم فقط به ما 
دندان پزشکان ایرانی مربوط نیست. طبق 
یک مطالعه فقط بیست و سه درصد از 
از  ریشه  درمان  در  امریکا  دندانپزشکان 
 J Clin Diagn(.رابردم استفاده می کنند
Jun ۲۰١۴ .Res( حال این سوال مطرح 
می شود که چند درصد از دندانپزشکان 
اصا  می کنند؟  استفاده  رابردم  از  ایرانی 
از  کشور  اندو  متخصصان  درصد  چند 

رابردم استفاده می کنند؟
یا  استفاده می کنید  رابر دم  از  آیا شما 
تجربیات یا نظراتی در استفاده از رابردم 

دارید؟

تصورات�ی که از قدیم در مورد دندان و کرم دندان وجود داش�ت در می�ام مردم قدیم و پیش از 
پیدای�ش علم جدید توام با افس�انه ب�ود! از آنجایی که دندان درد یکی از دردهای وحش�تناک 
دوران قدیم بود که تنها درمان آن ) کش�یدن( هم توام با درد مضاعف بود ) بی حس�ی موضعی 
وجود نداش�ت( بنابراین درد دندان را دردی ش�یطانی می دانس�تند و حتی چنین تصوری را در 
مورد منش�ا درد ) داخل دندان( تعمیم می دانن�د! به این ترتیب تصوری دوزخی از فضای داخل 

دندان برای هنرمندان آن زمان ایجاد می شد! 

دندانپزش�کی شغل پراسترسی است! ولی دندانپزش�کی برای این حیوان بدون 
دهان باز کن استرس های مضاعفی دارد!

تص�ور کنید که این حیوان برای یک لجظه چش�مانش را ب�از کند و زمانی که در 
حال کار بر روی دندانش هستید هوس کند دهانش را ببندد! 

سال اول،شماره يك، اسفند 1394
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رعایت کردن 
ترتیب فازهای 

درمانی اصل 
مهمی است 

و ایجاب 
می کند بیماری 

پریودونتال 
قبل از هر کار 

پروتزی یا 
کاشت ایمپلنت 

مورد درمان 
قرار بگیرد

انتظار اینکه 
درمانگری 

در طول عمر 
حرفه ای خود، 
هیچ موردی از 

ایجاد مشکالت 
یاتروژنیک 

و یا حوادث 
حین کار را 

نداشته باشد 
غیر منطقی 

است، اما تنها 
یک درمانگر 

ماهر و حرفه ای 
است که مشکل 

ایجاد شده 
را می پذیرد و 
اطمینان بیمار 
به خود را صد 
چندان می کند.

پروگنوز توسط پریودونتیست پایه بریج 
 hopeless قرار داده ش��ود در ص��ورت
ب��ودن بریج را به فنا خواهد برد. )تصویر 

شماره چهار( 
در تصویر شماره چهار روکش ها و بریج ها 
قب��ل از درم��ان پریودونت��ال و یا حتی 
تعیین پروگنوز پایه ها ساخته شده و پس 
از آن بیمار برای جراحی پریودونتال، و بنا 
به توصیه همکار ارجاع دهنده، بازسازی 
اس��تخوان اط��راف دندان هف��ت پایین 
سمت راس��ت ارجاع داده ش��ده است. 
بدیهی است که این دندان به هیچ وجه 
کاندیدای مناسبی برای GTR نبوده و 
به این ترتیب با کشیده شدن پایه خلفی، 
بریج ساخته شده تنها یک هفته مهمان 
دهان بیمار بوده است. در بیمار مبتا به 
پریودونتیت، تعیین پروگنوز پریودونتال 
 hopless دندان ه��ای  کش��یدن  و 
می بایس��ت حتی قبل از شروع فاز یک، 
 )preliminary phase( در  یعن��ی 
انجام گیرد. س��اختن بری��ج و روکش ها 
تنه��ا در فاز پروتز )س��ومین فاز( و پس 
از اتمام کلیه درمان ها ی جراحی بیمار 
)دومین فاز( مجاز خواهد بود. همچنین 
گذاشتن ایمپلنت قبل از درمان بیماری 
پریودونتال و پای��ش حداقل یک ماهه، 
احتمال بروز پری ایمپلنتیت را به شدت 
افزایش می دهد. رعای��ت کردن ترتیب 
فازه��ای درمان��ی اصل مهمی اس��ت و 
ایجاب می کند بیماری پریودونتال قبل 
از ه��ر کار پروتزی یا کاش��ت ایمپلنت 
مورد درم��ان قرار بگیرد. بنابراین جمله 
»من فعا روکش های شما را می سازم- 

ایمپلنت های شما را می گذارم – و بعدا 
سر فرصت شما را برای درمان لثه هایتان 
ارجاع خواهم داد« جمله نابودگر س��وم 
خواه��د ب��ود. رعای��ت نک��ردن ترتیب 
فازه��ای درمانی حتی در مورد جراحی 
ظاهرا س��اده ای مانند افزایش طول تاج 
)cl( نیز ممکن است درد سر ساز شود. 
دندانی که نیاز ب��ه cl دارد اما ایمپلنت 
ناحی��ه بی دندان مجاور آن قبل از انجام 
cl گذاشته شده است در رابطه با میزان 
استئوتومی به معنای واقعی کلمه دست 
پریودونتیس��ت را خواهد بست. )تصویر 
شماره۵( دندان شماره ۵ سمت چپ باال 
جه��ت جراحی افزایش طول تاج ارجاع 
داده شده است؛ اما هر گونه استئوتومی 
در ناحیه دیس��تال این دندان منجر به 
از دست رفتن بیشتر استئواینتگریشن 
در اطراف ایمپلن��ت مولر اول- که قبل 
از ارجاع جهت cl کاش��ته شده است – 
خواهد شد. همچنین باید در نظر داشت 
ک��ه دندان ه��ای کاندی��دای cl معموال 
دندان ه��ای به ش��دت آس��یب دیده ای 
هستند که به ترتیب نیازمند درمان های 
متعدد ش��امل: اندو یا ری-اندو، جراحی 
افزایش ط��ول تاج و پس از آن ترمیم از 
طریق پست و کور و روکش هستند. قبل 
از وارد کردن بیمار به این پروسه طوالنی 
و هزینه بر، الزم است معاینه توسط تمام 
تیم درمانگر انجام شده و قابل نگهداری 
ب��ودن دندان تایید گردد. بس��یار پیش 
می آی��د، خصوصا در م��ورد مولر ها، که 
دندانی در ف��از اندو یعنی ق��دم اول به 
راحت��ی قابل نگهداری تش��خیص داده 
ش��ده و پس از انجام یک درمان ریش��ه 
بدون نق��ص برای جراحی افزایش طول 
تاج به پریودونتیست ارجاع داده می شود؛ 
اما وج��ود چالش هایی نظیر کمبود لثه 
چس��بنده، امکان ایجاد درگیری فورکا 
حین استئوتومی، احتمال کاسته شدن 
از ساپورت استخوانی دندان مجاور و… 

مروری بر اشتباه های رایج
 در ارجاع بیماران پریودنتال

پـنجخواهش
پـریودنتیستها
ازهـمکارانشان

 
  دکتر یلدا صادقی

متخصص  پریو فلوشیب ایمپلنت       
با ظهور دس��تاوردهای روزافزون علمی، 
دندان پزش��کی نیز تبدیل به حیطه ای 
ممل��و از تعامل بی��ن گروه های مختلف 
درمانگران شده است. »ارجاع تخصصی« 
زمانی سودمند است که درمانگران، اعم 
از دندان پزشکان عمومی یا متخصصان 
س��ایر رشته های دندان پزش��کی، عاوه 
بر توانایی های مربوط به رش��ته خود، از 
مهارت ایجاد یک ارتباط صحیح حرفه ای 
با همکار بعدی برخوردار باشند. در غیر 
ای��ن صورت تفاوت زوای��ای دید ممکن 
اس��ت منجر به برداش��ت های اشتباه یا 

صورت اتفاقی درس��ت پ��س از ترمیم 
دندان به ناراحتی لثه مبتا ش��ده است. 
هم دندان پزش��ک و هم پریودونتیست 
می دانند که گام نخس��ت در مورد اول، 
اص��اح مارژین و چاره کار در مورد دوم، 
کشیدن دندان است. )تصویر شماره یک 
و دو( در م��ورد تصوی��ر رادی��و گرافیک 
شماره سه هیچ ش��کی وجود ندارد که 
تحلیل استخوانی اطراف اینسیزور ها به 
عل��ت overload ناش��ی از طرح غلط 
پروت��ز، و نه بیماری لثه ب��ه وجود آمده 
و ماهیتا هیچ درم��ان پریودونتالی قادر 
به بازسازی استخوان اطراف دندان های 
باقیمانده نخواهد بود. در این صورت آیا 
تش��ریح دالیل واقعی و سعی در جبران 
پیامدهای درمان اش��تباه بهتر از ارجاع 
بیمار ب��ه پریودونتیس��ت و اتاف وقت 

بیمار نخواهد بود؟ 
انتظ��ار اینکه درمانگ��ری در طول عمر 
حرفه ای خ��ود، هیچ م��وردی از ایجاد 
مش��کات یاتروژنیک و یا حوادث حین 
کار را نداش��ته باشد غیر منطقی است، 
اما تنه��ا یک درمانگر ماه��ر و حرفه ای 
است که مشکل ایجاد شده را می پذیرد 
و اطمین��ان بیمار به خود را صد چندان 

می کند. 

3. بهترین درمان ها اگر در ترتیب زمانی 
مناسب انجام نشوند محکوم به شکست 
هستند. روکشی که قبل از جراحی لثه بر 
روی دندان مبتا به پاکت گذاشته شود 
پس از جراحی نمایی با لبه نازیبای فلزی 
خواهد داشت و دندانی که قبل از تعیین 

نظیر اندازه گیری عمق پاکت، خونریزی 
هنگام پروب کردن، س��طح چسبندگی 

پریودونتال و… ممکن است. 
به طور مثال تا یک ماه پس از جراحی، 
خونریزی و لقی ممکن اس��ت بیشتر از 
زمان قبل از جراحی هم باشد. حتی در 
مواردی که به خاطر توپوگرافی مناسب 
ضایعات اس��تخوانی )ضایعات دو یا سه 
دیواره( بازس��ازی اس��تخوانی نیز جزء 
اهداف جراحی هس��ت تغییرات مثبت 
رادیوگرافی حداق��ل تا چند هفته قابل 
مشاهده نیست. در این زمان نیز تنها با 
بررسی دقیق و مقایسه با رادیوگرافی های 
قب��ل از عمل می توان تاثی��ر جراحی را 
ارزیابی نمود. یکسان بودن شرایط رادیو 
گرافی های قبل و بعد از عمل )کنتراست، 
زاویه پرتودهی و…( را نیز نباید از خاطر 
برد. قبل از گفتن جمله نابودگر ش��ماره 
یک بهتر اس��ت رادیوگرافی ه��ا را کنار 

گذاشته و پروب ها را بردارید. 

2. روایت رایجی می گوید که همکاران 
پزشک هر گاه در تشخیص بیماری سر در 
گم می شوند، یا به هر دلیلی نمی خواهند 
تشخیص خود را برای بیمار فاش کنند، 
آن را به اعصاب نسبت داده و خودشان را 
خاص می کنند. در حیطه دندان پزشکی 
هم »لثه ها« به جای اعصاب این بار را به 
دوش می کشند. دندان هایی که بافاصله 
پس از چس��باندن روکش های متعدد و 
اسپلینت ش��ده دچار تورم لثه شده اند، 
آبس��ه ای که بافاصله پس از یک اندوی 
ناموف��ق به وجود آمده و…، همه این ها 
برای یک دندان پزشک کافه کننده است 
و جمله »شاید مشکل از لثه شما باشد« 
می تواند یک راه حل موقتی برای نجات 

از یک بیمار شاکی باشد. 
شکی نیست که بسیاری از ضایعات اندو 
–پریو ماهیت پیچی��ده ای دارند و برای 
تشخیص نیاز به مشاوره پریودونتال هم 
وجود دارد؛ اما حجم بسیاری از بیماران 
ارجاع داده شده به مطب پریودونتیست 
بیمارانی هستند که منش��ا یاتروژنیک 
برای درد یا آبس��ه آن ها کاما مشخص 
می باشد. ترمیمی که اورهنگ مشخص، 
تماس نامناسب با دندان مجاور یا تجاوز 
به فضای بیولوژیک دارد و کانال ریشه ای 
که پس از گذاشتن پست به دو نیم شده 
اس��ت عامت خود را در لثه بیمار نشان 
می دهند: تورم لثه. اما مسلما حتی برای 
خود بیمار هم قابل قبول نیس��ت که به 

باعث می شود پریودونتیس��ت دندان را 
برای جراحی افزایش طول تاج مناسب 
ندانس��ته و تش��خیص hoplessبودن 
دن��دان را بدهد. در این ص��ورت درمان 
ریش��ه برای بیمار تنها ات��اف هزینه و 

زمان بوده است. 

4.»م��ن ش��ما را ب��ه خاط��ر تحلیل 
لثه هایتان به جراح لثه ارجاع می دهم. 
از ج��راح لث��ه بخواهید برای ش��ما از 
پودرهای جدیدی که بازسازی کننده 
اس��تخوان هس��تند اس��تفاده کند تا 
لثه شما باال کش��یده شود…« شکی 
نیس��ت که این جمات برای کاستن 
از نگران��ی بیمار و آش��نا ک��ردن او با 
امکانات درمانی پیشرفته تر بیان شده 
است. از طرفی دادن چنین اطاعاتی راجع 
به مواد بازسازی کننده استخوان ممکن 
است توقعات ذهنی نامعقولی برای بیمار به 
وجود آورد که توسط پریودونتیست قابل 
 GTR بر آورده کردن نیست. تکنیک های
)بازسازی هدایت ش��ده نسجی( تنها در 
صورت وجود چندین پیش شرط من جمله 
بهداشت عالی بیمار، وجود لثه چسبنده به 
میزان کافی، عدم وجود درگیری ش��دید 
ف��ورکا و… و از هم��ه مهم تر توپوگرافی 
مناسب ضایعه استخوانی، موفقیت آمیز 
خواهند بود. در تصویر ش��ماره ۶ هر چه 
تعداد دیواره های استخوانی ضایعه بیشتر 
باشد احتمال خونرسانی به مواد پیوندی 
و موفقیت رژنراس��یون باال تر می رود. در 
مورد ضایعه استخوانی تک دیواره امکان 
بازس��ازی نسجی از هر سه حالت کمتر 
می باش��د. در م��واردی ک��ه همین تک 
دی��واره نیز تحلیل رفته و ضایعه تبدیل 
به یک ضایعه افقی ش��ده اس��ت امکان 
بازس��ازی نس��جی تقریبا وجود ندارد و 
هدف جراحی بیش��تر از بازسازی نسج 
سخت، حذف پاکت بافت نرم می باشد.  

ادامه در صفحه ۲1

درمان ه��ای ناصحیح��ی گ��ردد که در 
   نهای��ت به جای برخوردار کردن بیمار از 
مزایای یک درمان پیشرفته وضعیت او را 

پیچیده تر نیز بکند. 
دسته بندی و بحث راجع به موارد شایع 
و تکرار شونده ای که درمانگران هر رشته 
با آن مواجه هستند، مسلما راه مفید تری 
از نجواه��ای گایه آمیز هم رش��ته ها در 
مهمانی ها یا شبکه های مجازی می باشد. 
پن��ج خواهش م��ا پریودونتیس��ت ها را 
بخوانید. منتظر شنیدن اشتباه های رایج 

ما از دیدگاه سایرین نیز هستیم. 

1. راجع به نتیجه جراحی، صرفا از روی 
رادیو گرافی قضاوت نکنی��د. خود را به 
جای بیماری بگذارید که با تش��خیص 

بیماری پریودونتال متحمل هزینه های 
مال��ی -روانی برای انج��ام حداقل چهار 
جلس��ه جراحی ش��ده و پ��س از آن با 
رادیوگرافی جدیدی، برای پر کردن دندان 
به شما مراجعه می کند. چه احساسی به 
شما دست می دهد اگر دندان پزشکتان 
رادی��و گرافی را مقابل نور بگیرد س��ری 
ت��کان دهد و پس از آن به ش��ما بگوید: 
»دندان های شما هنوز تحلیل استخوان 
دارند. مثل اینکه جراحی شما موفقیت 
آمیز نب��وده«. اگ��ر می خواهید درجات 
بیش��تری از درماندگ��ی را تجربه کنید 
خود را به جای شخص دیگری بگذارید: 
پریودونتیستی که بیماری سرخورده و 
عصب��ی را در مقابل خود می بیند که از 
بی نتیجه بودن جراحی خود شاکیست. 

افزایش سطح استخوان اطراف دندان ها 
به نحوی که در رادیوگرافی قابل مشاهده 
باشد در بسیاری از بیماران از ابتدا جزء 
اهداف اصلی درمان جراحی نبوده است. 
در بیمارانی که کاندیدای مناسبی برای 
GTR نیس��تند، به طور مثال بیمارانی 
که تحلیل استخوان افقی )بدون دیواره( 
و پاکت های عمی��ق دارند، جراحی های 
فلپ به منظور کاه��ش عمق پاکت- و 
نه بازسازی استخوان- انجام می شوند و 
 Reduced but هدف رسیدن به یک
healthy periodontium می باشد. 
قض��اوت راجع به موفقی��ت جراحی در 
این بیماران تنها پس از س��پری ش��دن 
زم��ان الزم و آنهم از طریق مجموعه ای 
از معاین��ات دقیق و وقت گی��ر بالینی، 

سال اول،شماره يك، اسفند 1394 بازآموزي
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پریودنتیت پری آپیکال حاد یا آبسه حاد 
با سمپتوم های بیشتری مواجه هستیم. 

چه کنیم که احتمال فلیرآپ را در 
بیمارانمان کاهش دهیم؟ 

– دبریدم��ان کامل: یک��ی از اصلیترین 
راه های پیش��گیری از فلیرآپ می باشد. 
احتم��االً اصلیتری��ن عام��ل فلی��رآپ 
هستند.  میکروارگانیسم ها  اندودنتیک، 
)اهمیت تحریک مکانیکال هم بیشتر از 
این جهت اس��ت که میکروارگانیسم ها 
را وارد فض��ای پری آپی��کال می کن��د( 
دبریدمان ناقص موجب فلیرآپ می شود.           
عل��ی الخصوص در دندان ه��اي وایتال، 
پالپوتومی بدون وارد ش��دن به محدوده 
کانال ریشه، بر دبریدمان ناقص در درمان 
اورژانس ارجحی��ت دارد. در دندان های 
نکروز ه��م در صورت آس��مپتوماتیک 
بودن، اگر وقت کافی ندارید درمان را تا 

دبریدمان کامل شروع نکنید! 
– درمان چند جلسه ای: منظور از درمان 
چند جلس��ه ای عموماً انج��ام درمان در 
بیش از یک جلسه و عموماً در دوجلسه 
اس��ت. امروزه نتایج بیش��تر مطالعات، 
تفاوت��ی بین موفقی��ت درمان های یک 
جلسه ای و چند جلسه ای قائل نشده اند. 
از طرف دیگر درمان بیش از دوجلسه هم 
مش��کاتی داش��ته و می توان��د باع��ث 
سکنی گزیدن میکروارگانیسم های مقاوم 
در کانال بش��ود؛ ام��ا در کنترل فلیرآپ 
زمانی که آبسه حاد پری آپیکال داریم، 
درمان دوجلسه ای توصیه می شود. حتی 
اگر واقعاً در مورد کاهش آماری فلیرآپ 
اثر ثابت شده نداشته باشد، ازنظر روانی 
کنت��رل درد را راحت ت��ر می کن��د. چرا 
که باعث می ش��ود، بیمار درمان خود را 
ناتمام تلقی کرده و توجیه روانی درد بین 

جلسات درمان ساده تر باشد. 
– داروه��ای داخل کانال��ی: مطالعات به 
طور کلی تفاوت معنادار کاهش ش��یوع 
فلی��رآپ در حض��ور نوع خ��اص داروی 
داخل کانال )اعم از کلسیم هیدروکساید، 
آنتی بیوتیک ه��ا، کورتون ها و ترکیبات 
ضدمیکروبی( نشان نداده اند؛ اما در برخی 
مطالعات قرارگیری کورتیکواستروئید ها 
و NSAID ها در داخل کانال، احتمال 
ب��روز درد بعد از درم��ان را کمتر کرده 

است. 
– کوتاه کردن کاس��پ ها: در دندان های 
ب��دون عامت احتم��االً کوت��اه کردن 
کاسپ ها اثر پیش��گیرانه ندارد. ولی در 

ط�ی  در  حتم�اً    دکتر علی مرسلی  
عم�ر کاری خود 
به عنوان دندانپزشک بعد از درمان 
ریش�ه ی�ا بین جلس�ات درم�ان با 
بیماران�ی مواجه ش�ده اید که دچار 
درد ش�دید یا تورم یا هردو شده اند 
و نیاز به مراجعه اورژانسی دوباره به 
مطب دندانپزش�کی پیدا می کنند. 
این نوع درد بین جلس�ات یا بعد از 
درم�ان فلی�رآپ نامیده می ش�ود. 
ش�یوع فلی�رآپ به دلی�ل تعاریف 
متفاوت�ی که در مطالع�ات برای آن 
ص�ورت گرفته، بین 1 ت�ا 1۶ درصد 
ذک�ر ش�ده اس�ت ولی در بیش�تر 
مطالعات این عدد بیشتر از ۸ درصد 
نیست.فلیرآپ جز اتفاق هایی است 
ک�ه خس�تگی کار درم�ان را بر تن 
دندانپزش�ک باقی می گذارد! چون 
برخی موارد آن از دست دندانپزشک 
خارج ب�وده و صرف�اً بع�د از وقوع 
حادثه تمهیدات مدیریتی و کنترلی 

می توان در مورد آن داشت. 
 

پیشگیری از فلیرآپ  
یک واقعیت در مورد فلیرآپ وجود دارد و 
آن این است که تنها راهی که امکان دارد 
با فلیرآپ مواجه نشوید با دانش امروز این 
است که اندو نکنید! بدیهی است وقتی 
اندو می کنید با مواردی از فلیرآپ مواجه 

خواهید شد؛ 
پیش��گیری از فلیرآپ احتم��االً تا حد 
زی��ادی ب��ا کنت��رل ط��ول مناس��ب و 
جلوگیری از تحریک ناحیه پری آپیکال 
ممکن باش��د. اس��تفاده از دستگاه های 
 )EAL( الکترونیکی تخمین طول ریشه
و روش آم��اده س��ازی ک��راون داون با 
شست وش��وهای مکرر احتم��ال خروج 
دبری ها ومیکروارگانیسم های همراه آن ها 
و تحریک پری آپیکال متعاقب را کاهش 
می دهد. در خانم ه��ا و در افراد آلرژیک 
می توان انتظار بیشتری داشت که بعد از 
درمان ریشه با فلیرآپ مواجه شویم. در 
مورد اس��ترس بیمار قبل از کار و رابطه 
آن با درد بعد از کار مطالعه جامعی وجود 
ندارد. در مورد شرایط پالپ و پری آپیکال 
قبل از کار و رابطه آن با فلیرآپ مطالعات 
با نتایج متناقض وجود دارند ولی برآیند 
همه این است که حضورسمپتوم قبل از 
کار )مستقل از تمام شرایط( با احتمال 
باالت��ری به فلی��رآپ می انجامد. بالطبع 
در دندان های نک��روز و در دندان های با 

.فلیرآپ جز 
اتفاق هایی 

است که 
خستگی کار 

درمان را بر تن 
دندانپزشک 

باقی می گذارد! 
چون برخی 

موارد آن 
از دست 

دندانپزشک 
خارج بوده و 
صرفاً بعد از 
وقوع حادثه 

تمهیدات 
مدیریتی و 

کنترلی می توان 
در مورد آن 

داشت

بعد از وقوع فلیرآپ چه کنیم؟ 
ک��ه  کاری  اصلیتری��ن  و  مهم تری��ن 
دندانپزش��ک باید انج��ام دهد، کنترل 
روانی بیم��اران و جلب اعتم��اد بیمار 
به رون��د درمان اندودنتیک اس��ت. در 
صورتی که در جلس��ه درمان در مورد 
احتم��ال درد بع��د از درمان ب��ا بیمار 
صحبت شده باش��د، آمادگی بیشتری 
ازنظر روانی برای پذیرش فلیرآپ وجود 
دارد. بیمار باید مطمئن شود که درد و 
تورم ربطی به موفقیت درمان دندانش 

در درازمدت ندارد. 
دارو ها اصلیتری��ن ابزار کنترل فلیرآپ 
هس��تند. به بیمار گذرا ب��ودن دوره را 
توضی��ح می دهی��م و از او می خواهیم 
برای اینکه دوره را راحت تر سپری کند 
دارو ه��ا را منظم مصرف کند. بیش��تر 
بیم��اران از خطر عفونت می ترس��ند. 
در این مورد به بیم��ار اطمینان کافی 
می دهیم. مواردی مش��اهده شده است 
که فلی��رآپ بعد از درمان به علت افت 
فش��ار )احتماالً اثر روانی درد( بیمار را 
به س��مت بستری شدن در بیمارستان 
برده است. ازنظر تجربه شخصی در این 
بیم��اران در صورت درگیری لنف نود ها 
)که غیرشایع نیست( تجویز آنتی بیوتیک 
سیس��تمیک توصیه می شود. )هر چند 
که جزء اندیکاسیون های رفرنس ها برای 
تجویز آنتی بیوتیک نیست( گاهی حتی 
در فلیرآپ تجویز داروهای ضددرد مخدر 
مثل ترام��ادول در دوز محدود در موارد 
بسیار نادر ممکن است که اندیکاسیون 

داشته باشد. 
در فلیرآپ بین جلسات، شست وشوی 
کانال ه��ا و قرار دادن یک درس��ینگ 
)مث��ل  ضدالته��اب  ی��ا  کورت��ون 
مداخل��ه  می توان��د  تریامس��ینولون( 
مفیدی باش��د )حداقل ضرری نداشته 
و ازنظ��ر روان��ی روی بیمار با توجه به 
اینکه مداخله درمان��ی صورت گرفته 
تأثی��ر دارد( روی تاج دندان در   نهایت 
هرگز نباید بدون پانسمان بماند. درناژ 
با شست وشو در جلس��ه درمان انجام 
می شود. انسیژن و درناژ در آبسه های 
لوکالیزه و ترفیناس��یون در مواردی 
ممکن اس��ت اندیکاس��یون داشته 
باش��ند ک��ه خیلی ب��ه ویژگی های 
در   نهای��ت  دارد.  بس��تگی  کی��س 
کاه��ش فش��ار موضع��ی ازنظ��ر 
تئوری��ک می تواند درد را در ناحیه 

کاهش دهد.

دندان هایی که حساس به دق هستند و 
درد قبل از درمان علی الخصوص در دق 
دارند، کوتاه کردن کاسپ ها می تواند درد 

بعد از درمان را کاهش دهد. 
– آنت��ی بیوتیک ه��ا: آنت��ی بیوتی��ک 
سیس��تمیک تاثیری در پیش��گیری از 
فلی��رآپ ن��دارد. تنها در ص��ورت وجود 
عایم سیستمیک مانند تب، لنفادنوپاتی 
و بی حالی عمومی تجویز آنتی بیوتیک ها 
ب��ا وجود فلیرآپ مصداق پیدا می کند و 
حضور فلیرآپ به تنهایی اندیکاس��یون 

تجویز آنتی بیوتیک نیست. 
– ضددرد ها، ضدالتهاب های استروئیدی 
و غیراستروئیدی: نکته جالب این است 
که در برخی مطالعات در کسانی که دارو 
مصرف کرده اند، فلیرآپ بیشتری گزارش 
شده اس��ت! البته احتماالً دلیل این امر 
شرایط دردناک قبل از درمان در افرادی 
است که مبادرت به مصرف دارو کرده اند 
و درد و فلیرآپ در این افراد بعد از درمان 
حتی با مصرف دارو اجتناب ناپذیراست. 
داروهای کنترل درد و التهاب تقریباً تنها 
ابزار موجود در دست دندانپزشکان برای 
کنترل فلیرآپ ها به خصوص فلیرآپ های 
بع��د از خاتمه درمان هس��تند. پروتکل 
کنت��رل درد هم به صورت اس��تفاده از 
NSAID ه��ا در خ��ط اول، در ترکیب 
با اس��تامینوفن در خط دوم، استفاده از 
ض��د دردهای مخ��در و ضدالتهاب های 
در  اس��تروئیدی 
خطوط بعدی 
می باشد.

چگونه
فلیرآپاندو

راکنترلکنیم؟

چگونه
فلیرآپاندو

راکنترلکنیم؟

چگونه
فلیرآپاندو

راکنترلکنیم؟

و  پودر ها  19.ظهور  صفحه  از  ادامه 
پریودنتال  جراحی  حیطه  در  ممبران ها 
فراهم  را  چشمگیری  درمانی  امکانات 
شرایط  نبود  صورت  در  اما  است؛  آورده 
را  معجزه گری  خاصیت  هیچ  مناسب 
هنوز  و  داشت  انتظار  آن ها  از  نمی توان 
جراحی  از  پس  بیماران  از  بسیاری  هم 
لثه اندکی تغییر نامطلوب در حد لثه را، 
چه به سبب حذف حین جراحی و چه به 
تجربه  بهبود،  از  تورم پس  سبب کاهش 

خواهند کرد....  

5.آخرین و نه ک��م اهمیت ترین خواهش: 
دست به قلم ش��وید و مورد ارجاع را دقیقا 
مکت��وب کنید. ش��ماره دندان م��ورد نظر، 
درمان هایی که تابحال انجام ش��ده اس��ت، 
حوادثی که احتماال حین درمان اتفاق افتاده 
اس��ت، طرح پروتزی ک��ه در نظر گرفته اید 
و… همه و همه اطاعاتی هس��تند که در 
ارائه یک طرح درمان پریودونتال سرنوشت 

ساز و تعیین کننده می باشند. 
بیمار مربوط به تصویر ش��ماره هفت تنها با 
یک نقل قول شفاهی ارجاع داده شده است: 
»دکترم کار تراش دندان هایم را متوقف کرد 
و از شما خواست قبل از ادامه کار نظر بدهید 

که لثه هایم تحمل روکش را دارند یا نه.« 
معاینه کامل بالین��ی و رادیوگرافیکی تمام 
دندان ها توس��ط پریودونتیست انجام شده 
و هی��چ منعی از لحاظ وجود پاکت، کمبود 
لثه چسبنده، نسبت تاج به ریشه و… وجود 
نداشته است. در سایر نواحی دهان نیز نیاز 
به درمان پریودونتال قبل از ورود به فاز پروتز 
مش��اهده نشده و بنابراین با تاکید بر بهبود 
شاخص های بهداشتی و در خواست پرهیز از 
اسپلینت کردن، عدم وجود منع پریودونتالی 
برای فاز پروتز به صورت مکتوب به همکار 
دندان پزشک اعام گردیده است. تنها بعد از 
بروز آبسه منجر به تحلیل استخوان در ناحیه 
فورکا بوده است که مشخص گردید منظور از 
ارجاع صرفا بررسی دندان مولر پایین سمت 
راست بوده است. در حین ترمیم این دندان 
پرفوراس��یونی در کف پالپ چمبر روی داده 
بوده که مانند بس��یاری از پرفوراسیون های 
دیگ��راز لحاظ رادیوگرافی��ک به هیچ وجه 
قابل تش��خیص نبوده و بنابرای��ن تنها راه 
آگاهی از آن، دادن اطاعات توس��ط همکار 
قبلی بوده است. سام شما روشنایی چشم 
و دل ماست اما فرستادن سام به جای نامه 
مکتوب می تواند جمله نابودگر پنجم باشد.: 
»سام مرا به دکتر فانی برسانید و بگویید 

به لثه هایتان یک نگاهی بیندازد.«

سال اول،شماره يك، اسفند 1394 بازآموزي
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 درباره کاور دندان که این روزها 

به عنوان جایگزین ارتودنسي و لمینیت تبلیغ مي شود

»کاوردندان«،درمانموقت
برایزیباییلبخند

 چرا دندان پزشکان باید در 
درمان بیماران کراکی احتیاط کنند؟
مینزیرپايدندانپزشک

نگین دندان پزشکي22 بازآموزي

همه  ام��روزه   دکتر صابر سید گوگانی
دوس��ت دارند متخصص ارتودنسي 

در حداقل زمان به زیبایی مطلوب از نظر 
دندان ها و لبخند برسند. عده ای ترجیح 
می دهند این خواس��ت را با ترمیم های 
زیبایی دندان ها به ش��کل المینیت )به 
اصطاح ارتودنسی فوری یا مرتب کردن 
بدون ارتودنس��ی یا ارتودنس��ی در یک 
جلس��ه( عملی کنن��د. اخی��را در مورد 
دستگاهی تبلیغ می شود که این کار را 

ظاهرا راحت تر کرده است:

 دکتر آرش خالقجو
متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت

عضو هیئت مدیره  انجمن آسیب شناسان
 دهان، فک و صورت ایران

سکانس اول ]مطب دندان پزشکی در 
حومه تهران[: 

بیم��ار رنگ پری��ده و ن��االن از درد تنها 
دن��دان باقیمانده فک باال که مثل مار به 
خود می پیچد ب��ه یک درمانگاه مراجعه 
می کند…وضعی��ت وخی��م دن��دان و 
پوش��ش مندرس بیمار ک��ه حکایت از 
اعتیاد ش��دید و وضعی��ت اقتصادی بد 
او دارد، دندان پزش��کی ج��وان را مجاب 
می کن��د که گزینه کش��یدن دن��دان را 
انتخ��اب کند. دندان لق و عفونی اس��ت 
و با کمترین اش��اره بیرون می آید، پس 
دندان پزشک نیازی به تهیه رادیوگرافی 
نمی بیند و با یک اش��اره دندان را خارج 
می کن��د. بیمار ک��ه دردش آرام ش��ده 

بی تشکر خارج می شود.

سکانس دوم ]پزشکی قانونی[: 
دندان پزشک جوان آشفته و نگران مقابل 
قاضی ایستاده است. بیمار رنگ پریده و 

این ب��ه اصط��اح کاور دن��دان ) با نام 
اصل��ی snap-on-smile( را می توان 
وس��یله ای بسیار مناس��ب دانست برای 
اس��تفاده در مراس��م خاص و مناسبت 
های خ��اص و مهمانی )مراس��م ازدواج 
و …( برای کس��انی که از ظاهر دندان 
های خود راضی نیستند و قصد یا فرصت 
انج��ام درمان های ارتودنس��ی یا ترمیم 
زیبایی دایم را ندارند! در این وسیله روی 
دندان های شما می نشیند و تا وقتی آن 
را خ��ارج نکنید، ظاهر دن��دان ها و فرم 

قالب ها به البراتوارهای خاص ارسال می 
شوند تا دستگاه مخصوصی از رزین های 

مخصوص دندان پزشکی ساخته شود.

محدودیت های کاور دندان
اگرچه غذا خوردن با این به اصطاح کاور 
دندان عملی است ولی اگر جسم سختی 
بین دندان ها بماند ممکن است دستگاه 
بشکند) فکرشو بکن! مثا وسط مهمونی 

یا عروسی!!! (.
استفاده از مواد چسبناک یا آدامس هم با 

این دستگاه عملی نیست.
صحبت کردن با دستگاه تحت تاثیر قرار 
می گیرد و باید مدتی استفاده کنید تا به 

صحبت کردن با آن عادت کنید.
توجه: برخاف برخی تبلیغات، بهتر است 
قالب گیری و نظارت س��اخت کاور دندان 
توسط دندانپزش��ک انجام شود. ساخت 
چنین دس��تگاهی توس��ط افراد متفرقه 
ممکن است با صدماتی به دندان ها یا لثه یا 
حتی مفصل فکی همراه باشد. ممکن است 
مجبور شوید بعد از خوردن غذا و در محل 

مراسم آنرا خارج کرده و تمیز کنید.

یک درمان موقت یا دایمی؟
کاور دن��دان یک راه ح��ل موقتی برای 
اصاح طرح لبخند است اما ممکن است 
بتوان با مراقبت دقیق حتی س��ال ها از 

دستگاه به خوبی استفاده کرد.
اگرچه کاور دندان ممکن است به عنوان 
یک راه حل موقت بس��یار مناسب برای 
مناس��بت هایي نظیر مهمانی و عروسی 
باش��د،  ول��ی اگرانجام درمان اساس��ی 
)ارتودنس��ی یا ترمیم زیبایی( برای شما 
ممکن باشد، بهتر است این کار را انجام 

دهید.
اگر به خاطر صرفه جویی در هزینه این 
دس��تگاه را انتخاب ک��رده اید، به ضرب 
المثل “یه آفتابه خرج لحیم ش��د” هم 
توجه کنید!! والبته مواظب باشید که در 
میانه مراس��م با شکستن آن )که بسیار 
ش��ایع و محتمل اس��ت( دچار مشکل 
نشوید! بد نیست قبل از اینکه به دنبال 
تهیه چنین وسیله ای باشید تحقیقی هم 
در اینترنت بکنید و از موارد نارضایتی از 

این دستگاه هم باخبر شوید!
فراموش نکنید که حتی گارانتی شرکت 
مبدع، فقط ایراد های حین س��اخت را 
پوشش میدهد و نه شکستن دستگاه بعد 

از استفاده را!

عصبانی معتقد است دندان پزشک دندان 
سالم او را بدون گرفتن رضایت کشیده 
و به دلیل عدم رعایت بهداشت، او دچار 
عفونت و آسیب شدید دهانی شده است 
و به همین دلیل تقاضای دریافت دیه و 
خس��ارت دارد. با اینکه شکی در اعتیاد 
شدید و وضعیت بد بهداشت دهان بیمار 
وج��ود ندارد اما کار ش��ناس متخصص 
نمی تواند زخم وحش��تناک ایجاد شده 
دهان بیمار را با هی��چ تئوری علمی و 
هیچ تش��خیص افتراق��ی توجیه کند. 
در  نهایت دندان پزشک جوان به پرداخت 

دیه و خسارت محکوم می شود.

کراک ایرانی ترکیبی تازه و متفاوت
ک��راک ف��راورده ای از کوکایین اس��ت 
ک��ه اولین ب��ار اواخر تابس��تان ١۹۸۵ 
در بازار ش��هر نیویورک عرضه ش��د و 
خطرناک ترین ماده اعتیادآوری اس��ت 
ک��ه تاکنون ب��ه بازارآم��ده و به حدی 
وابس��تگی آور اس��ت که یک بار مصرف 
آن، ف��رد را معت��اد می کند. ک��راک از 
نظر طبقه بن��دی فارماکولوژی، محرک 

سیستم اعصاب مرکزی است.
ب��رگ  اصل��ی  آلکالویی��د  کوکایی��ن، 
کوکاس��ت ک��ه از برگ ه��ای بوت��ه ای 

 Ergthroxglom Coca ن��ام  ب��ه 
به دس��ت می آید. مرکز اصل��ی رویش 
این گیاه در آمریکای جنوبی است. این 
ماده به عنوان ماده موثر در س��ال های 
۶۰- ١۸۵۹ م. از ب��رگ ک��وکا مجزا و 
اس��تحصال ش��د. کوکایین به صورت 
پودرس��فید نرم ش��فاف کریس��تالی با 
طعمی تلخ است که اغلب با پودرتالک، 
ملین ه��ا یا ش��کر مخلوط می ش��ود و 
معموال به صورت استنش��اقی، تزریقی، 
خوراک��ی یا دود ک��ردن و گاهی هم به 
طریق پاش��یدن روی دستگاه تناسلی 
مصرف می ش��ود. دوز معمولی آن برای 
انفیه و استنشاق ٣۰ تا ١۰۰ میلی گرم 
اس��ت و ١۰ تا ۲۵ میلی گ��رم آن برای 
تزریق استفاده می شود. ترکیب کراک 
در ای��ران کاما متفاوت از عنصر اصلی 
تش��کیل دهنده آن در آمریکاس��ت. در 
کراک ایرانی از کوکایین خبری نیست 
و مواد تشکیل دهنده آن شامل هرویین 
خالص، بیسموت، داروهای آرامبخش و 

پودر تالک است.

عوارض دهانی کراک چیست؟ 
طبق اعام ADA عوارض شناخته شده 
دهان��ی این مخدر از دس��ت رفتن زود 
هنگام دندان هاس��ت که بر اثر عوارض 
مس��تقیم فیزیولوژیک و سایکولوژیک 
ناش��ی از مصرف مواد ش��امل خشکی 
دهان، بهداش��ت دهان ضعیف، افزایش 
مصرف نوش��یدنی های قن��دی کالری 
ب��اال و دندان قروچه اس��ت، اما موضوع 
اصلی مورد بحث در این نوشتار بررسی 
عارض��ه ای خطرناک ت��ر در معتادان به 
کراک در ایران اس��ت که نه  تنها عایم 
کلینیکی آن کمتر معرفی ش��ده بلکه 
راهکاره��ای درمان��ی آن نیز به صورت 

آکادمیک و مدون وجود ندارد.

آمبولی ژنرالیزه مویرگی )عارضه ای 
ــراک در  ــه ک ــادان ب ــایع در معت ش

ایران(
آثار پودر تالک در آمبولی های مویرگی 
ریه افرادی که دائم در معرض استنشاق 
این ماده هس��تند کاما شناخته شده 
اس��ت اما آثار ناش��ی از تزریق وریدی 
پودر تالک که به عنوان بیس این مخدر 
در ایران اس��تفاده می شود نه به صورت 
موضعی که به شکل ژنرالیزه در معتادان 
به کراک دیده می ش��ود. از عوارض این 
آمبولی ها احساس بی حسی و گزگز در 

اندام های انتهایی )حسی که بیمار تحت 
عنوان حرک��ت کرم زیر پوس��ت از آن 
یاد می کند( و افزایش استعداد بیماران 
مذکور به نکروز بافتی و اخال در ترمیم 
هرگون��ه زخم و جراحت اس��ت. گاهی 
حتی خارج کردن س��اده دندان در این 
افراد می تواند نکروزهای وسیع و منتشر 
بافتی با نمای کلینیکی بسیار بدشکل و 
نگران کننده در مدت زمان بسیار کوتاه 
ایجاد کند که هرگونه دستکاری ناآگاهانه 
این زخم چه توس��ط دندان پزشک چه 
توسط بیمار می تواند منجر به گسترش 

بیشتر این نکروزیس شود.

درمان
متاسفانه هیچ پروتکل درمانی خاصی 
برای درمان این عارضه وجود ندارد که 
ش��اید عمدتا به دالیل اجتماعی مانند 
نداش��تن انگیزه بیمار و اطرافیانش در 
پیگی��ری درمان و هم��کاری با مراکز 
درمانی از یکس��و و نبود مقاالت س��ایر 
کشور ها در رابطه با درمان این بیماران 
)به دلی��ل وجود این عارض��ه، تنها در 
کراکی های ایران( از سوی دیگر باشد. 
با ای��ن ح��ال در مراکز بیمارس��تانی 
و تح��ت ش��رایط خاص، ت��اش برای 
برداش��تن بافت نکروزه و ایجاد بستری 
مناس��ب ب��رای ترمیم بافت ب��ا تجویز 
وریدی  وسیع الطیف  آنتی بیوتیک های 
برای جلوگیری از س��وپرایمپوز شدن 
عفون��ت صورت می پذیرد. تاش��ی که 
ش��اید در این مس��یر بار ها با شکست 

مواجه شود.

راه حل چیست؟
گرفت��ن تاریخچ��ه دقی��ق از بیماران 
مش��کوک به اعتیاد و شناس��ایی آن ها 
و اجتن��اب از انج��ام کاره��ای جراحی 
حت��ی در ح��د خ��ارج ک��ردن س��اده 
دندان در مطب ه��ا و ارجاع بیماران به 
بیمارستان های مجهز به بخش جراحی 
دهان و ف��ک تنها راه ف��رار از عوارض 

ناشی از درمان این بیماران است.
در  نهای��ت ب��ا توجه به ش��یوع این نوع 
اعتیاد در کشور و پذیرفتن این واقعیت 
که افراد معتاد نیز بخش��ی از مراجعان 
مطب های دندان پزش��کی را تش��کیل 
می دهند، باید تمهیدات درمانی ویژه ای 
ب��رای این بیماران توس��ط اس��اتید و 
دانش��کده های دندان پزش��کی کش��ور 

اندیشیده و آموزش داده شود.

لبخند را موقتا زیبا می کند.
قیم��ت نوع اصی��ل کاور دن��دان گرچه 
ممکن اس��ت ظاهرا پایین ت��ر از درمان 
های ارتو یا زیبایی باش��د ولی هنوز رقم 
زیادی اس��ت )ح��دود ١۰۰۰ تا ٣۵۰۰ 
دالر!( . خصوص��ا ک��ه این دس��تگاه با 
کوچکترین بی احتیاطی ممکن اس��ت 
در برخی نقاط بشکند و مجبور به صرف 
هزینه مجدد شوید! برای تهیه دستگاه 
ابتدا قالب��ی از دندان )ترجیحا توس��ط 
دندانپزشک( تهیه می شود و سپس این 

اگر به خاطر 
صرفه جویی 

در هزینه این 
دستگاه را 

انتخاب کرده 
اید، به ضرب 

المثل “یه آفتابه 
خرج لحیم شد” 
هم توجه کنید!!

در کراک 
ایرانی از 

کوکایین خبری 
نیست و مواد 
تشکیل دهنده 

آن شامل 
هرویین خالص، 

بیسموت، 
داروهای 

آرامبخش و 
پودر تالک است

سال اول،شماره يك، اسفند 1394
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روایتیازحضور
دندانپزشکانارمنیدررشت

مرحوم استاد دکتر علی فروحی استاد آناتومی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران در کتاب ارمنیان گیالن اشاره ای به  دکتر رفیع کافیه

دندان پزشکان رشت می نماید: 
1– مسروپ )Messrop( که از سال 1۲۸۶ ه. ش )19۰۷ م( به بعد در رشت به 

دندان پزشکی اشتغال داشته است. 
۲– آرمائی�س آنانی�ان )Aramais Ananian( پدر دکت�ر آرتوش آنانیان 
تحصیل کرده فرانس�ه از حدود )191۷م( به دندان پزش�کی اشتغال داشته 

است. 
3– آرمن�اک آبراهامی�ان )Armenak Abramian( که از س�ال 191۷ به 

دندان پزشکی مشغول بوده است.
4– آرمن�اک می ناس�یان )Armenak Minassian( پس�ر اول خاچاطور 
می ناس�یان و برادر بزرگ آرتوش می ناسیان که از حدود سال )19۲۸ م( به 

دندان پزشکی اشتغال ورزیده است. 
۵– آرداواز ش�اهوردیان )Ardavazd Shahverdian( که از حدود س�ال 

)19۲9م( به بعد به دندان پزشکی اشتغال ورزیده است. 
دکتر علی فروحی به سال 13۰۸ شمسی در صومعه سرا متولد شد. تحصیالت 
عالی را در دانشکده پزشکی تهران به پایان رسانید. دوره تخصصی جراحی 
عمومی را نیز در همین دانشکده گذرانید، آنگاه به عنوان رییس بهداری و 
جراح بیمه های اجتماعی گیالن به رش�ت عزیمت کرد. مدتی بعد با سمت 
ریاس�ت بخش جراحی ۲ بیمارستان پورسینای رش�ت به مداوای بیماران 
پرداخت. س�پس به لندن س�فر کرد و دوره تخصصی علوم پایه پزشکی را 
در کالج س�لطنتی انگلس�تان و دوره تکمیلی جراحی را در بیمارستانهای 

به وابس�ته ب�ه دانش�گاه لن�دن ط�ی نمود. پ�س از بازگش�ت 
ایران، مسئولیت بخش جراحی بیمارستانهای لوالگر 

را عهده دار ش�د. ضمناً در دانشگاه ملی ایران 
)شهید بهش�تی فعلی( به تدریس پرداخت، 

س�پس ب�ه س�مت اس�تادی آناتوم�ی 
دانشگاههای علوم پزشکی ایران و شهید 
بهشتی و استاد جراحی دانشگاه آزاد 
اسالمی دست یافت. دکتر علی فروحی 
عضو مش�اور در گروه پژوهش�گران 
ای�ران بود و با همکاری فرامرز طالبی 
کتابی موس��وم به »ارمنیان گیالن« 

تالیف نم�وده و به جامعه ارامنه گیالن، 
عرضه داشته اس�ت. وی در اواخر عمر 

پربار خود کتاب »پزش�کان نامی گیالن« 
را تالیف نمود که متاس�فانه موفق به انتش�ار آن 

نگردی�د. دکتر فروحی در بهمن م�اه13۸4 به 
دیار باقی شتافت.

انتشار مقاله ای کوتاه در سایت 
دندان�ه و در پی آن در خبرنامه  دکتر رفیع کافیه

انجمن دندان پزش�کی ایران مطلبی در مورد اولین 
دندان پزش�کان دوره قاجار به پیوس�ت تصویری از 
ناصرالدین ش�اه همراه دندان پزش�کی ک�ه در حال 
معاین�ه دندان ه�ای اوس�ت، بازخورده�ا و نظرات 
متفاوتی را به همراه داشت. تصویر ناصرالدین شاه به 
هم�راه تعدادی خدمه و ش�خصی که کت و ش�لوار 
پوش�یده و اب�زاری در دس�ت دارد، اط�راف ده�ان 

ناصرالدین شاه مشغول است.
این عکس توسط آنتوان سورگین گرفته شده است. 
عکس در تاریخ 9 صفر131۰ ه.ق/۲ س�پتامبر 1۸9۲ 

در عمارت مبارکه شهرستانک گرفته شده است و در 
آلبوم شماره 11۷ و به شماره 1-۲۵۵۸ در آلبوم خانه 

کاخ گلستان نگهداری می شود.
بررسی های تاریخی حکایت از این دارد که شخصی 
که آیینه در دس�ت دارد میرزا محمدخان است. اما 
درب�اره مرد کت و ش�لواری حاضر در عکس نظرات 
کامال متفاوت اس�ت. با توجه ب�ه حالت قرار گرفتن 
فرد در حضور ش�اه و آیینه ای که در دس�ت یکی از 
اف�راد قرار دارد، در بعض�ی از کتابها و مقاالت از این 
ش�خص به عنوان آرایشگر ناصرالدین شاه یاد شده 
اس�ت. در دایره المعارف جهان اسالم از او به عنوان 
دکتر فوریه، پزشک دربار قاجار نام برده شده است. 
اما بنا بر مدارکی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، 
باید فرد کت و ش�لوار پوشیده در این عکس را یک 

دندان پزشک بدانیم و نه یک آرایشگر.
ف�رد مزبور کت و ش�لوار به تن دارد. بررس�ی منابع 
تاریخ�ی اثبات می کن�د در آن ای�ام دالک خارجی 
برای اصالح س�بیل ناصرالدین شاه وجود نداشته و 
آرایش�گران حتما لباس قاجاری بر تن می کرده اند. 
بس�ته بودن دهان ناصرالدین ش�اه در حین معاینه 
توس�ط دندان پزش�ک به نظر کامال طبیعی اس�ت، 
چراکه احتماال برای ش�اه قاج�ار ثبت یک عکس با 

دهان کامال باز چندان خوشایند نبوده است.

اما این دندان پزشک کیست؟
برای شناسایی این دندان پزشک الزم است تاریخچه 

حضور دندان پزشکان در دربارایران را مرور کنیم:
دندانسازی و دندان پزشکی به صورت مدرن در عهد 
ناصری با اس�تخدام اولین دندانپزشک غربی به نام 
دکتر برتراند باتیس�ت انگاریوس هیبنت در تاریخ 
۲۰ س�پتامبر1۸۷۲م آغاز ش�د. این دندان پزشک با 
معرفی دکتر تولوزان)Tholozan( پزشک فرانسوی 
مخص�وص ناصرالدین ش�اه)1۸3۰-1۸9۶م/1۲4۷-

1313ه ق( به صورت رسمی وارد ایران شد.
 Bertrand(دکتر برتراند باتیست آنگاریوس هیبنت
Baptiste Anesgarius Hybennete( ملق�ب به 
مسنن السلطنه سوئدی تبار بود و در شهر ونزبورگ 
)Vaenesborg( سوئد متولدشد. پدرش کارل یوهان 
 )kanl Johan oskar Hybennet( اوسکار هیبنت
در ش�هر گوت�ه دب�ورگ )Gothenburg( س�وئد 
در مطب ش�خصی خود ب�ه حرفه دندانپزش�کی و 
جراحی دهان و دندان اشتغال داشت. اولین برخورد 
برتراند با ش�غل آین�ده اش در همین مکان بود. وی 
در مطب پدری خ�ود به کارآموزی پرداخت و بعدها 
 )Paris( آلم�ان و پاریس )Kiel( در ش�هرهای کیل
فرانسه به تحصیل در رشته دندان پزشکی مشغول 
ش�د و در س�ال 1۸۷۶م موف�ق ب�ه اخذ دانش�نامه 
تحصیلی در این رشته شد. وی پس از خاتمه تحصیل 
در همان س�ال برای اخذ تخصص در رشته جراحی 
فک و صورت در دانشکده دندان پزشکی پاریس به 
عنوان معاون بخش)Assistent(مشغول به کار شد 
و در س�ال 1۸۷۲م پس از پنج سال فعالیت علمی و 
عملی موفق به اخذ مدرک تخصصی در رشته مربوط 
گردید. در همین س�ال به وی پیشنهاد کار در ایران 
ش�د. این پیشنهاد به دستور صدر اعظم وقت ایران 
و توس�ط دکتر تولوزان به دکتر هیبنت ابالغ گردید 
و بموجب قرارداد منعقده دکتر هیبنت ابتدا به مدت 
سه سال و بعدها با تجدید قرارداد جمعا 3۵ سال در 

ایران اقامت کرد.
دکتر پل�و دندانپزش�ک دیگ�ری بود که در س�ال 
1۲۸۶ه .ق به اس�تخدام دولت درآمد. خبر ورود او به 
ایران در ش�ماره ۶3۶ روزنامه دولت علیه ایران آن 
س�ال درج گردیده است.)۲۰رجب 1۲۸۶ه ق( ولی از 
قرارداد این دندان پزشک اطالعی در دست نیست. 

 Dr.jean baptiste(دکت�ر ژان باتیس�ت فووری�ه
Feuvrier( پزشک دیگری بود که به مدت سه سال 

یا آرایشگر
دندانپزشک
ناصرالدینشاه

در دربار ایران حضور داشت. او در ۶ اکتبر1۸4۲ میالدی در 
شهر کوچک سول در ورسول )Soul de versoul( از بخش 
ات س�وان)Haute Saone( در خانواده یک دندان پزشک 
نظام�ی متولدش�د. وی پ�س از پایان رس�اندن تحصیالت 
مقدماتی در زادگاهش در سن 19 سالگی به مدرسه پزشکی 
نظامی شهر استراسبورگ )Strasburg( وارد شد و در سال 
1۸۶۵م در رشته پزشکی از آن فارغ التحصیل گردید. سپس 
در س�ال1۸۷3م از طرف وزیر بهداری فرانس�ه برای انجام 
خدمات پزشکی به مونته نگرو)Montenegro( یوگسالوی 
فرس�تاده شد. دکترفووریه فرانس�وی در جریان سفر سوم 
ناصرالدین شاه به اروپا در سال13۰۶ه ق )1۸۸9م( که ۶ ماه 
و1۲روز به طول انجامید توسط دکتر تولوزان به شاه معرفی 
ش�د. دکتر تولوزان به منظور رفتن به مرخصی و بازگش�ت 
موقت به کش�ورش، او را به عنوان نایب خود به ناصرالدین 
ش�اه معرفی کرد و موافقت وی را جلب نمود. اوکه به مانند 
دکتر تولوزان قبل از آمدن به ایران در خدمت ارتش فرانسه 
بود، پس از بستن قراردادی در س�ال13۰۶ه ق )1۸۸9م( به 

طور رسمی وارد خدمت دولت گردید.
ق  س�ال)13۰۶-13۰9ه  س�ه  م�دت  ب�ه  فوری�ه  دکت�ر 
برابربا1۸۸9تا1۸93م( به عنوان پزش�ک ناصرالدین شاه در 
درب�ار ایران خدم�ت کرد. او مجموع مش�اهدات خود را در 
کتابی باعنوان س�ه س�ال در دربار ایران به رشته تحریر در 

آورد. این کتاب اولین بار در کشور فرانسه منتشر شد.
بر اساس آنچه گذشت و دقت در تقدم و تاخر تاریخی به نظر 
میرسد دکتر پلو قبل از دکتر هیبنت به ایران آمده است ولی 
از قرارداد ایش�ان اطالعی در دس�ت نیست و دکتر هیبنت 
اولین دندان پزشکی است که با قراردادی به مدت 3۵ سال 

در ایران به خدمت پرداخته است.
مقایس�ه چهره فرد حاضر در عکس با تصویر دکتر فووریه 
و همچنی�ن دق�ت در این نکته ک�ه قرارداد دکت�ر فووریه 
در13۰9ه ق به پایان رس�یده است اثبات می کند فرد حاضر 
در عکس مذبور دکتر فوریه نیست. با توجه به این نکته که 
دکتر هیبنت در سال 131۰ه ق همچنان دندان پزشک دربار 
بوده اس�ت و مقایسه تصویر ایش�ان با عکس مربوطه قطعا 

دندان پزشک حاضر در عکس دکتر هیبنت است.

منابع و مؤاخذ:
دکتر احمد هاشمیان ،استخدام اولین دندانپزشک اروپایی، 
فصلنامه تحقیقات تاریخی گنجینه اسناد سال سیزدهم دفتر اول 
و دوم بهار و تابستان ۸۲ شماره 49۵۰
احمد هاشمیان، تحوالت فرهنگی ایران در دوره قاجاریه و مدرسه 
دارالفنون انتشارات سحاب، تهران 13۷9

سحر برجسته، سالمت بهداشت و زیبایی در عصر قاجار، انتشارات 
امیر کبیر، تهران1393مجله تاریخ فرادید
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پایتخت
دندانپزشکی
جهانکجاست؟

لوس آلگودونس، نام یک ش��هر کوچک   ملیکا بهزادی
در مکزیک اس��ت که روزگاری نه چندان 
دور تنها یک دهکده کشاورزی بود اما هم اکنون در یک روز 
از ژانوی��ه، به ط��ور متوس��ط ٣٣ه��زار توریس��ت ب��ه آن پا 

می گذارند. 

شهر لوس آلگودونس تنها ١۰ دقیقه تا مرز آریزونای آمریکا 
فاصله دارد و مقصد بسیاری از اتباع آمریکا و کاناداست که به 
دلیل نداشتن بیمه دندانپزشکی، مسیرهای طوالنی را برای 
رسیدن به آن منطقه و دریافت خدمات ارزان تر دندان پزشکی 

طی می کنند. 
مطب های دندان پزشکی لوس آلگودونس و باخا کالیفرنیا، از 
تمام مطب های کشور مکزیک و احتماالً تمام دنیا پرشمار تر 
هستند. پس از گذشت ١۰ سال، تعداد دندان پزشکان لوس 
آلگودونس، از تعداد انگش��تان دست به یک آمار سه رقمی 
رسیده است. هم اکنون در این شهر که تنها چهار هزار نفر 
جمعیت دارد، بیش از ۵۰۰ دندانپزش��ک در قالب بیش از 

۲۰۰ کلینیک تخصصی مشغول فعالیت هستند. 
دسترس��ی به ش��هر مرزی لوس آلگودونس، آس��ان بوده و 
هزینه های اقامتی در آن، بسیار کمتر از شهرهای آمریکای 
ش��مالی اس��ت. در این ش��هر ب��دون نیاز به داش��تن وقت 

قبل��ی، در هر س��اعت از روز می توان با مراجعه حضوری به 
کلینیک ه��ا، از خدمات دندان پزش��کان عمومی یا جراحان 
بهره برد. دلیل گسترش کلینیک های دندان پزشکی و شهره 
شدن این شهر، قیمت پایین خدمات دندان پزشکی در کنار 
کیفیت مناس��ب آن ها است. هزینه ویزیت و اعمال جراحی 
در کلینیک های این شهر، ۷۰ تا ۷۵ درصد کمتر از آمریکا 
و کاناداس��ت. البته هیچگونه تعرفه خاص��ی وجود ندارد و 
چانه زنی بر س��ر قیمت خدمات دندانپزشکی بسیار مرسوم 

است! 
با آنچه گفته شد، روشن است که رقابت در لوس آلگودونس 
بسیار تنگاتنگ است و ازآنجایی که اتکای دندان پزشکان به 
توریس��ت ها و بیماران خارجی است، کیفیت خدمات خود 

را تضمین می کنند. 
اولین کس��ی که کلینیک دندانپزشکی خود را در این شهر 
دایر کرد، ش��خصی به نام »برناردو مگانا« است که در سال 
١۹۶۹، بص��ورت تصادفی و به خاطر ط��رح خدمت اجباری 
دوره دانشجویی به این شهر مراجعه کرده و در آنجا ماندگار 
شد. دکتر مگانا، که هم اکنون ۸۰ سال سن دارد، می گوید: 
حت��ی در   همان روز اول ش��روع کارم در ش��هر، هفت نفر 
مراجعه کننده داش��تم. اما بعدا مجبور شدم کلینیک خود 
را گس��ترش داده و از پزش��کان دیگر نی��ز کمک بگیریم و 
ای��ن تع��داد کم کم افزای��ش یافت تا اینکه در س��ایه دالر 
توریس��ت ها، دندانپزشکی به یک حرفه و تجارت پرسود در 
این منطقه تبدیل ش��د. دکتر مگانا، معتقد است هیچگونه 
تفاوت��ی بین ش��یوه کار آن ها با دندانپزش��کان آمریکایی و 
کانادایی وج��ود ندارد و تکنولوژی بکار رفته در کار همگی 
آن ها یکس��ان اس��ت و حتی برخ��ی ل��وازم کار آن ها جزو 
مدرن ترین تجهیزات دندانپزش��کی عصر حاضر اس��ت. وی 
می افزاید، تنها تفاوت کار ما در میزان حق ویزیت دریافتی 

از مراجعین است. 

در روزهای پایانی تابستان ۹۴    دکتر سیامک شایان
در تمامی داروخانه های ش��هر 
تهران استند محمدرضا گلزار، سوپر استار سینمای ایران، 
تکیه داده به پیش��خوان داروخانه، به مش��تری ها لبخند 
می زند. این برنامه تازه تبلیغاتی برندهای باتلر و جی .یو.ام 
است که از مردم برای گرفتن عکس های خاقانه با استند 
محمدرضا گلزار دعوت می کند. جایزه ویژه این مس��ابقه 
ش��رکت در یک ضیافت شام به میزبانی آقای سوپر استار 

است.
همکاری گلزار به عنوان مدل تبلیغاتی یک نشان تجاری 
اولین فعالیت از این دست پس از سال ها ممنوعیت حضور 
چهره های سرشناس در پروژه های تبلیغاتی در ایران است 
که با نصب بیلبوردهای نوروزی در ش��مال کشور و جزیره  

کیش آغاز شد و به تدریج در سایر رسانه ها ادامه یافت.
س��ابقه همکاری محمدرضا گلزار و ش��رکت تامین دارو، 
نماینده محص��والت BUTLER و G.U.M در ایران به 
پایی��ز ۹٣ باز می گردد که در پی عقد قرارداد همکاری به 
عنوان سفیر سامتی و مدل جدید تبلیغاتی این محصوالت 

در ایران انتخاب شد.
به نظر می رس��د تصمیم مدیران G.U.M انتخاب بسیار 
هوش��مندانه ای است. محمدرضا گلزار جدا از محبوبیت و 
معروفیت در جامعه ایرانی، لبخند منحصر به فردی دارد که 
یکی از مشخصه های آن دندان های سفید و زیبای اوست. 
دندان هایی که بدون شک بهترین سمبل سامت دهان و 

دندان هستند.
نش��ان تجاری “جی.ی��و.ام” )G.U.M( متعل��ق به گروه 

بهداشتی سان استارز )Sunstars( است.
گروه س��ان اس��تارز در ١۹۲٣ توس��ط یک دندانپزشک 
به نام “ج��ان اُ. باتلر” )John O. Butler( در ش��یکاگو 
بنیان گذاری ش��د و دیری نگذش��ت که به عنوان یکی از 
شرکت های مهم تولید محصوالت بهداشتی دهان و دندان 

در بیش از ۹۰ کشور دنیا معرفی شد.
این روزها گلزار و G.U.M صفحات بسیاری از نشریات را 
در تس��خیر خود درآورده است. عاوه بر این پوسترهای او 
در بسیاری از شهرهای ایران به مشتریان سوپرمارکت ها و 

داروخانه ها لبخند می زند.
گلزار در یک مصاحبه با باش��گاه خبرنگاران جوان درباره 
همکاری به عنوان مدل تبلیغاتی با این نشان تجاری چنین 

می گوید:
از  یک�ی  ش�ما  ج�وان:  خبرن�گاران  باش�گاه   -
ک�ه  ای�ران هس�تید  سوپراس�تارهای س�ینمای 

گزارشی از همکاری محمدرضا گلزار، به 
عنوان سفیر سالمتی و مدل تبلیغات برند 

 G.U.M و BUTLER

لبخندآقایسوپراستار
بهسالمتدهان

فعالیت های انگش�ت ش�ماری در زمینه تبلیغات روی 
برندها و بیلبورده�ا انجام میدهید.ای�ن روند را چطور 

ارزیابی می کنید.
- به هر حال همه جای دنیا این اتفاق می افتد. بازیگران معروف 
و مشهور مورد توجه برندهای مختلف قرار می گیرند. من هم در 
انتخاب برندی که قرار است آن را به مردم معرفی کنم وسواس 
زیادی دارم ، چون قرار اس��ت مردم ب��ه من اعتماد کنند و از 

طریق من با آن برند یا کاال ارتباط برقرار کرده و خرید کنند.
من همیش��ه دوست داش��تم برندی را انتخاب کنم که باعث 
سربلندی من شود و مردم از آن راضی باشند. به عنوان نمونه 
برند »جی ی��و اِم GUM« که محصوالت بهداش��ت دهان و 
دن��دان را عرضه می کند را انتخاب ک��ردم، چون از یک طرف 
سابقه طوالنی مدت دارد و همه ما با آن حس نوستالژیک داریم 
و اگر یادتان باش��د حداقل از دوران بچگی من مس��واک »جی 
یو امGUM« وجود داشته اس��ت.باید توجه داشت بهداشت 
دهان و دندان چیزی اس��ت که متاسفانه قدیمی ها به واسطه 
نداش��تن آگاهی مناس��ب از آن غافل بودند ، و از اونجایی که 
دهان سالم زندگی س��الم رو به دنبال داره ، االن پدر و مادرها 
به واسطه فرهیخته تر ش��دن و درس خواندن از سطح علمی 
باالتری  برخوردارند و این  باعث  ش��ده  به  بهداشت  دهان و 
دندان بچه های خود بیشتر رسیدگی کنند و من از این جهت 
خوشحالم ، چون از یک طرف سهمی در این امر مهم دارم و از 
طرفی این سیستم اسم من را سفیر سامت گذاشته است و این 

نیز اجرا شود و صد البته که نیاز بود تا از بین چهره های محبوب 
فردی را به عنوان سفیر سامتی معرفی کنیم که با بررسی هایی 
که انجام شد آقای محمد رضا گلزار که نماد سامتی و زیبایی 
شناخته می شوند به عنوان سفیر انتخابی مد نظر قرار گرفتند 
و خوشبختانه ایشان هم که در زمینه همکاری با برند ها بسیار 
سخت گیر هستند و برای اطمینان از اعتبار و کیفیت یک برند 
تیم تحقیقاتی دارند، همکاری با G. U. M را به عنوان اولین 
س��فیر س��امتی پذیرفتند و اینگونه بود که بعد از ١۲ سال از 
 G. آخرین حضور ایشان در کنار یک برند تجاری، همکاری با

U. M را آغاز نمودند.

- چ�را آق�ای گلزار به عنوان س�فیر س�المتی انتخاب 
شدند؟

ایده انتخاب آقای محمدرضا گلزار با محصوالت بهداشت دهان 
و دندان G. U. M به عنوان س��فیر سامتی در راستای شعار 
 Healthy GUMS.  این برند ش��کل گرفت. ش��عاراین برند
Healthy Life. می باش��د، برداش��تی که از معنای این شعار 
می شود و از نظر علمی هم کاما صحیح است ارتباط مستقیم 
س��امت لثه با زندگی سالم است. سامت زندگی در نگاه اول 
سامت جسم در طول زندگی بوده که بزرگ ترین موهبت الهی 
به شمار می آید و در نگاه دوم تاثیر این سامت بر روند زندگی و 

کسب موفقیت های شغلی، اجتماعی و… می باشد.
از آنجا که آقای گلزار از جمله بازیگرانی هس��تند که سامت 
جس��مانی، ظاهر مناسب و موفقیت بس��یار در کارشان دارند 
گزینه مناس��بی برای اثبات این شعار و سفیر سامتی بودند و 
قصد داریم از این راه توجه مردم را به لبخند ایش��ان که موید 
س��امت لثه و دندان های ایشان هست جلب کنیم و تاثیر این 

سامت بر کیفیت زندگی و موفقیت ایشان را گوشزد نماییم.

- لطف�ا توضیح بدهید که آقای گلزار به عنوان س�فیر 
سالمتی چه اقداماتی را انجام خواهند داد؟

ش��رکت تامین دارو در راس��تای ارتقا فرهنگ پیش��گیری در 
 GUM حوزه سامت بهداشت دهان و دندان طرحی را به نام
SCHOOL آم��اده اج��را دارد این طرح ی��ک برنامه جامع 
آموزش بهداش��ت دهان و دندان برای تمامی افراد جامعه و با 
تمرکز ویژه روی آموزش کودکان و ارائه روش های پیش��گیری 
و مراقبت برای افراد با ریسک باالی بیماری های دهان و دندان 
بخصوص عفونت لثه اس��ت که از جمله آن ها می توان به افراد 
دیابت��ی، بیماران قلبی، مبتایان ب��ه بیماری های خود ایمنی 
و… اش��اره کرد. آقای گلزار به اصطاح کلید اجرای این طرح 
را خواهند زد و در شروع طرح با توجه به اهمیت باالی آموزش 
بهداشت دهان و دندان  به کودکان، طی  برنامه هایی  مشخص  
محص��والت   G. U.M  را در اختی��ار ک��ودکان نیازمند قرار 
خواهند داد و تیمی که با ایشان همکاری می کنند به آموزش 
این ک��ودکان می پردازند.در مراحل بعدی آقای گلزار با حضور 
در رویدادهای مختلف مربوط به بهداش��ت و سامت دهان و 
دندان برای گروه های خاص اهمیت بهداشت دهان و دندان را 
به ایشان متذکر خواهند شد. همچنین طی این مدت پوستر ها 
و بیلبوردهایی با عکس ایشان تهیه خواهد شد که در آن ها نیز 

افراد را به حفظ بهداشت دهان و دندان تشویق خواهند کرد.

اتفاق که باعث شده جریانی به این مهمی را بین مردم واین برند 
برقرار کنم .مدیر مارکتینگ شرکت تامین دارو، در مصاحبه با 
مجله زندگی ایده آل درباره پروژه همکاری این شرکت با گلزار 

چنین می گوید:
- ایده برگزیدن سفیر سالمتی چگونه شکل گرفت؟

ش��رکت تامین دارو جه��ت اجرای تعهدات خود در راس��تای 
مس��ئولیتهای اجتماعی شرکتهای تجاری، افتخار عضویت در 
 United Nations Global Compact نهاد بین المللی
را دارد. طرفین این معاهده موظف هس��تند تا ساالنه اقدامات 
اجتماعی خود را به س��ازمان ملل گزارش دهند. این اقدامات 
می تواند ش��امل فعالیت در حوزه سامت، محافظت از محیط 
زیست و سایر اقدامات بشر دوستانه و اجتماعی باشد. شرکت 
تامین دارو هم در راستای تعهدش به این معاهده و نیز با توجه 
به ماموریت خود که کمک به ارتقا سامت و بهداشت جامعه با 
ارائه بهترین و با کیفیت ترین محصوالت در راستای پیشگیری و 
درمان بیماری هاست، سعی دارد در زمینه پیشگیری از بیماری ها 
و ارتقا سامت دهان و دندان در میهن عزیزمان   نهایت کوشش 
خود را بنماید. در این راس��تا واردات محصوالت G. U.M که 
علمی ترین محصوالت بهداشت دهان و دندان هستند توسط 
این شرکت صورت گرفت و اکنون بعد از معرفی این محصول به 
بازار که قسمتی از ماموریت شرکت تامین دارو به شمار می آید 
زمان آن رس��یده بود تا تعهد این شرکت در راستای کمک به 
ارتقا سامت و فرهنگ پیشگیری از بیماری های دهان و دندان 
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کادر آموزش 
آن سال های 

دانشکده 
دندان پزشکی 

تهران باید 
جواب دهد که 

ایشان چگونه با 
آن همه مشغله 

دوره پنج 
ساله دکترای 

دانشکده را 
گذرانده اند

دکتر عنایت 
از نوجوانی 

مجذوب 
فعالیت های 

اجتماعی 
مطبوعاتی 
بود. هرگز 
تالش های 
مطبوعاتی، 

قلم و نوشتن 
را    رها نکرد. 

حتا در  دوران 
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هرکس   دکترامیراسماعیل سندوزي 
خود  با 
و برای خ��ودش داس��تانی دارد؛ برخی 
داستانی شنیدنی دارند و برخی داستان 
جالب یا ب��اور ناکردنی و نا گفتنی. چند 
نف��ری هم داس��تان خواندن��ی و به یاد 
داش��تنی ای دارند. داس��تان دانشجوی 
دانش��کده دندان پزشکی تهرانی که پنج 
سال یادگیری وقت گیر علوم پایه پزشکی 
فیزیول��وژی،  آسیب شناس��ی،  مانن��د 
زیست شناس��ی،  بافت شناس��ی، 
میکرب شناسی و آناتومی سرو گردن را 
خوانده، امتحان داده، س��ه سال از پنج 
سال دوره عملی آزمایشگاهی و کار روی 
بیمار و البراتوار های فنی ساخت دندان 
را عملن انجام داده و نمره قبولی گرفته 
اس��ت، پایان نامه دکترا نوشته و حتمن 
هم با درجه ممتاز، چنان که افتد و دانی، 
پذیرفته شده است؛ ولی هرگز پای یک 
صندلی و یونیت دندان پزشکی نایستاد تا 
هزین��ه  و  کن��د  درم��ان  را  بیم��اری 
زندگانی اش را فراهم کند، بلکه نانش را 
از راه دیگری، از ذهن، ذوق و اندیشه اش 
مایه گذاشت تا یافت، اگر شنیدنی نباشد 
ب��رای اهل درد و تامل، خواندنی اس��ت. 
جالب تر اینکه همین دانشجو، در همین 
مدت از زمان، از س��ال ١٣٣١ تا س��ال 
١٣٣۶ ضم��ن اینکه تمامی این کار ها را 

کرده: 
- مقال��ه نوی��س و کندوکاوچی روزنامه 
پر س��ر و صدا ش��اهد در دوران حساس 

سیاسی دهه سی ایران هم بوده. 
- مدیر مسوول مجله ایران آباد بوده

- از اسفند ١٣٣۴ )از سال سوم دانشکده 
دندان پزشکی که کار های عملی و حضور 
در بخ��ش و البراتوار دانش��جو ضروری 

در باره دکتر محمود عنایت و انتشار مجله نگین 

نگینریشهدر
دندانپزشکیدارد

روزنامه نویس باقی بماند. ماند و وزنه ای 
در بین نویسندگان سنگین وزِن روزنامه 
نویس بود. حتا، پس از کودتای ۲۸ مرداد 
و در جریان دعوت همکاری با جراید، از 
سوی رئیس اداره  کل انتشارات و رادیو به 
عرص��ه فعالیت جدی تر در هدایت افکار 
عمومی  دعوت شد تا به صف برنامه سازان 
رادیو درآمد و نش��ان داد که می تواند در 
عرصه های گوناگون بدرخشد. برنامه اش، 
یکی  از پرطرفدار ترین برنامه های رادیویی 
باش��د. که به حق بود. مدتی بعد عنایت  
به عضویت اداره کل خدمات مطبوعاتی 

درآمد. 
امتی��از مجله نگین اوج توانمندی او و با 
تیراژ ٣۰۰۰ منتشر ش��د. »راپرت«، به 
معنای گ��زارش، خبر و یا روایت، عنوان 
س��رمقاله های نگین، ح��اوی نکته های 
ش��یرین و خواندن��ی فراوان��ی ب��ود و 
طرفداران بسیاری داشت به گونه ای که 
علی موس��وی گرم��ا رودی مجموعه ای 
از آن ه��ا را با همین عن��وان با چندین 
تجدید چاپ منتشر کرد که در برگیرنده 
تمام س��رمقاله های نگین بود. گزیده ای 
خواندنی از مق��االت او در کیهان هم با 
عنوان »محاکمات اس��تثنایی« در سال 

١٣۵۴ به صورت کتاب منتشر شد. 
زبان عنایت در مقاالت اش س��اده و گویا 
و در عی��ن حال برای رژی��م گزنده بود. 

است( س��ردبیری پر مس��وولت نشریه 
فردوسی را نیز عهده  دار شده. 

- در نش��ریه فردوس��ی با افرادی چون 
س��عیدی س��یرجانی، مس��عود فرزاد، 
هوشنگ کاووسی، حسین  علی هروی، 
مه��دی پره��ام، علی  اصغر حاج  س��ید 
جوادی، موسوی گرما رودی و همچنین 
بزرگان��ی مثل ابراهیم گلس��تان، جال 
مقدم، فروغ فرخ زاد، مهدی اخوان ثالث، 
احمد ش��املو و بسیاری از نام داران اهل 
قلم و نش��ر سر و کار و حساب و کتاب و 

نشست و برخاست داشته. 
- در ضمن با اکثر مخالفان شاه، هم قبل 
و ه��م بعد از کودتای ١٣٣۲ دوس��ت و 

همراه و همکاری می کرده. 
- ایشان، به دلیل فعالیت های اجتماعی 
مطبوعاتی    همان سال ها بوده که در سال 
١٣۴۴ زمانی که دانش��جو ب��ود، امتیاز 
نشریه نگین را نیز کسب کرد و از نگین 
گمنام مجل��ه ای نامدار س��اخت که به 
روایتی »در تیراژ سه هزار نسخه منتشر 
شد و ۵۰۰ عدد فروش رفت!« ولی جای 

خودش را در مقامی که می باید یافت. 
- همین دانشجوی درس خوان، در دوران 
قبل از انقاب مس��ئول تهی��ه برنامه ای 
رادیویی به نام »پنج و سه دقیقه« بود که 
بعد ها به »همه روز، همین ساعت، همین 
جا« تغییر نام داد. این برنامه انتقاداتی را 
به حکومت وارد می ک��رد و برنامه ای پر 

طرفدار بود. 
ماحصل فعالیت های زمان دانش��جویی 
ایش��ان منجر به چنان ش��هرت و توانی 
می ش��ود که ایش��ان در زم��ان قبل از 
انقاب، در دوران نخس��ت  وزیری آقای 
ش��اپور بختیار به عنوان مشاور نخست 

وزیر انتخاب شد. 
بگذریم که کادر آموزش آن س��ال های 
دانشکده دندان پزشکی تهران باید جواب 
دهد که ایشان چگونه با آن همه مشغله 

دوره پن��ج س��اله دکترای دانش��کده را 
گذرانده اند؟ 

دکت��ر محمود عنایت با یک فیلس��وف 
سیاسی نه ماه همسایه و هم محل بوده؛ 
بند نافش را هم با    همان قیچی فلس��فه 
سیاس��ی بریدند. »حمید و محمود« دو 
فرزن��د دو قلوی یک خانواده متوس��ط 
تهرانی متولد ١٣١١ بودند. در مدرس��ه 
خاقانی و سپهر دوره ابتدایی و در مدرسه 
فیروز بهرام دوره متوس��طه را خواندند. 
حمید عنایت، استاد نامدار فلسفه و علوم 
سیاسی در سال ١٣۶١ با ایست قلبی در 

راه فرانسه به انگلستان درگذشت*. 
دکت��ر محمود عنایت م��درک دکترای 
دندان پزشکی اش را چنان که نوشته شد 
در س��ال١٣٣۶ از دانشگاه تهران گرفت. 

چهار سال از من جوان تر بود. 
من��زل ما در محله عرب ه��ا اول خیابان 
ناصر خسرو بود. در این خیابان، به طرف 
بازار، در دست چپ، کوچه خدابنده لویی 
قرار داش��ت که روزنامه شاهد متعلق به 
دکتر بقایی پر سر و صدا در انتهای این 
کوچه در چاپخانه ای چاپ می شد. یک 
روز شادروان عباس خلیلی مدیر روزنامه 
اقدام، پدر همین شاد روان خانم سیمین 
بهبهانی بانوی غزل سرای ایران کارگری 
را در طرفداری از ش��اه با اسلحه کمری 
کش��ت. این را از این نظر می نویسم که 
کوچ��ه پرحادثه ای ب��ود و گاهی عوامل 
رکن دو و دوس��ت داران س��لطنت برای 
برهم ریختن حروف چاپخانه به س��راغ 
این کوچه می آمدند و همین ش��ادروان 
دکتر محمود عنایت هم دانش آموز بود 
و خوانن��ده »کند و کاو«ی که جال آل 
احمد، نویس��نده »در خدمت و خیانت 
روش��نفکران ای��ران« که باور داش��ت: 
روش��نفکر ایرانی از جمع خایق بریده 
اس��ت دسترس��ی به توده مردم ندارد و 
ناچار خ��ود را هم دربند مردم نمی داند، 

به مسایلی می اندیشد که محلی و بومی 
نیس��ت و وارداتی اس��ت و تا روشنفکر 
ایرانی با مس��ایل محل��ی محیط بومی 
خود آشنا نش��ود و گشاینده مشکات 
بومی نش��ود وضع از همین قرار هست 
که هس��ت و با این باور و بینش »کند و 
کاو« را برای شاهد می نوشت و روزی هم 
قرار ش��د که دیگر ننویسد)!( و ننوشت. 
همین محمود خان عنایت که خواننده 
پرو پا قرص این مقاالت بود ش��د جواِن 
جوی��ای نام و دنباله نویس »کند و کاو« 
و شاید بهتر و شیرین تر از نویسنده قبلی 

هم نوشت! 
به سرعت، در روزنامه شاهد صاحب میز و 
دفتر و دستک و جاه و مقام شد که بنابر 
ضرورت زمان کنکور داد و برای داشتن 
عنوان »دکترا« کمر به خواندن بست. با 
همه گرفتاری های نویسندگی اش در یک 
زم��ان در دو جا بود! چگونه و چطورش 
بماند که در ایران داس��تانی کهنه و جّد 
همین فساد رایج چندین و چند میلیون 

دالری کنونی است. 
این درس و دانش و کس��ب دکترا، هیچ 
از اهمیت و توان نویس��ندگی دوست و 
همکار از روزن زمان گذشته ما شادروان 
دکتر محمود عنایت کم یا ُگم نمی کند. 
مجله نگین یک��ی از وزین ترین مجات 
س��ال های قبل و دو سالی بعد از انقاب 
بود تا مقاله ش��یخ صنعان و عش��ق به 

قدرت خانم اش رو نشده بود.
دکت��ر عنای��ت از نوجوان��ی مج��ذوب 
فعالیت های اجتماع��ی مطبوعاتی بود. 
هرگز تاش های مطبوعاتی، قلم و نوشتن 
را    رها نکرد. حتا در  دوران دانش��جویی، 
دانشکده ای مانند دندان پزشکی وقت گیر 
هم، همکاری خود را با جراید، ادامه  داد و 
پس از فراغت از دانشگاه هم ترجیح  داد 

اس��تعدادش در این بود ک��ه به گونه ای 
ویژه قلمش، موضوعات پیچیده اجتماعی 
و فرهنگی را با زبانی روشن، روان و قابل 
درک و فهم به مخاطب انتقال می داد. در 
اندک مدت، این سبک نوشتن، هویت و 
ب��ه نوعی به امضای دکتر عنایت تبدیل 
ش��ده بود. او خ��ود در گفتگویی درباره 
زب��ان نوش��تاری اش گفته اس��ت: »این 
روشی است تمثیلی تواَم با طنز که تأثیر 
فراوان بر خواننده می گذارد.« دوران بعد 
از انقاب می توانست برای دکتر عنایت 
خطر آفرین باش��د ولی دوستان فراوانی 

هم داشت. 
دکتر محم��ود عنایت در س��ال ١٣۶۰ 
ب��رای معالجه به اروپا و از آنجا به آمریکا 
مهاجرت کرد و در لس آنجلس س��اکن 
ش��د. سعی کرد تا مجله نگین را دوباره، 
این بار بیرون از مرز، به راه اندازد. بیش از 
بیست شماره از نگین را در آمریکا منتشر 
ش��د ولی بی��ش از آن در این کار موفق 

نبود و فعالیت او متوقف شد. 
وی در بامداد روز پنجشنبه ۲۸ دی ماه 

١٣۹١ در کالیفرنیا درگذشت. 
ای��ن ضایع��ه ای بزرگی بود. ب��رای بیان 
بزرگی این فقدان من نمی نویسم، بلکه به 
نوشته ای از استاد کدیور توسل می جویم 
تا یاد این دوس��ت از دس��ت رفته را در 
خاطر ه��ا دوباره زنده کن��م که این قلم 

نا توان از بیان قدر او است: 

در سوگ دکتر محمود عنایت
 »... اگرچه هرگز عنایت را ماقات نکرده 
بودم، اما احساس کردم ایران یکی دیگر 
از خدمتگزارانش را در غربت از دس��ت 
داد. م��ن از اواخر ده��ه چهل عنایت را 
می ش��ناختم. پدرم -که عمرش دراز باد 
- چند مجله مشترک بود: مکتب اسام، 
یغم��ا، راهنمای کتاب و نگی��ن. دوران 
نوجوانی من با غوطه زدن در این مجات 
طی شد. و در این میان نگین از جنسی 
دیگر بود. ازمجله نگین بسیار آموختم، 
مق��االت اش البته با س��ن و س��ال من 
نمی خواند و سنگین بود، اما در نیمه دهه 
پنجاه من از خوانندگان ثابت نگین شده 
ب��ودم و آنچه قبل از همه نظرم را جلب 
می کرد سر مقاله های محمود عنایت بود: 
راپرت ها. سبک خاص عنایت، قلم سحاّر 
او، طنز نجیب و انتقاد تیز و صمیمی او 
راپرت ها را جذاب ترین بخش مجله کرده 
بود. خاطره شیرین نگاه انتقادی عنایت 
که متکی به تاریخ و فرهنگ گذشته این 
سرزمین بود هنوز در خاطرم زنده است. 
نیک به خاطر دارم مجله نگین را تجلید 
کرده بودم و ش��ماره های پیشین آنرا به 

تدریج می خواندم و می آموختم. 
پس از انقاب، نگین که حقیقتن نگینی 
در تاریخ مجات ایران بود با انتشار »شیخ 
صنعای« زنده یاد س��عیدی س��یرجانی 
توقیف شد، و من آن روز متاسفانه گرم 
شور ماههای نخست انقاب، توقیف آنرا 

متوجه نشدم. چند سال گذشت، حوالی 
س��الهای ۶۶ و ۶۷ بود که من دوباره به 
خودم بازگشتم و باز عنایت برایم درس 
آموز بود، این بار مجله نبود، کتابهایی بود 
ک��ه او ترجمه کرده بود. بیاد دارم کتاب 
»از انق��اب مذهبی کرام��ول تا انقاب 
سرخ لنین« )کالبد شکافی چهار انقاب( 
نوش��ته کرین برینتون ترجمه محمود 
عنای��ت را با چه ش��ور و ش��وقی در قم 
خواندم و یادداشت برداشتم. نگاه انتقادی 
به انقاب ١٣۵۷ را مرهون ترجمه عنایت 
هستم. و نیز مهاتما گاندی و پیروان راه 
او )نوشته ودمهتا ترجمه محمود عنایت( 
که سبک عدم خشونت گاندی را تعلیم 
می داد، هکذا »انس��ان در عصر توحش« 
)ئولی��ن رید(. در دهه ش��صت برادر دو 
قلوی محم��ود، دکتر حمید عنایت نیز 
در ش��کل گیری نگاه علمی به اندیشه 
سیاس��ی اس��ام معاصر نقش کلیدی 
داشت، کتابهای حمید عنایت را چند بار 
خواندم و بعد تدریس کردم. این دو برادر 
به گردن نسل من حق دارند. وقتی خود 
را در غربت غرب دیدم به یاد نش��ریاتی 
که در دهه پنجاه در تکوین فکریم نقش 
داش��تند افتادم، به نگین اش��اره کردم، 
نش��ریه دیگری که در سالهای ۵۷ و ۵۸ 
در من موثر بود هفته نامه جنبش دکتر 

علی اصغر حاج سیدجوادی بود. 
قدر این نس��ل از روزنامه نگاران صادق 
و خ��دوم را باید دانس��ت، آن ها زود تر از 
دیگران خطر اس��تبداد را درک کردند و 
نوشتند و تذکر دادند و مجبور به جای 
وطن شدند. محمود عنایت دندان پزشک 
او دن��دان کرم خ��ورده اس��تبداد را در 
سیاس��ت ایران به نیکی شناخته بود و 
می خواس��ت آنرا بِکشد اما نگذاشتند او 
به تش��خیص خود عمل کن��د و اکنون 
آن دن��دان درگذش��ت زنده ی��اد دکتر 
محمود عنایت مترجم، نویسنده و نگین 
روزنامه نگاران مجرب ایران کرم خورده 
لثه و ف��ک مام وطن را مت��ورم و بیمار 
کرده اس��ت را به جامعه فرهنگی کشور 
و خانواده محترم عنایت تس��لیت عرض 

می کنم.« 

* پژوهشگر و مترجم حوزه علوم و فلسفه 
سیاسی بوده و مدرک دکترای اقتصاد و 
علوم سیاسی تخصصی را در از دانشگاه 
لندن دریافت و به پدر فلسفه سیاسی 
ایران معروف بود.
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دکتر محمدرضا طاهریان در حرفه دندان پزشکی نامی آشناست. 
این دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد کوله باری از 

مسئولیت ها و فعالیت های صنفی را بر دوش می کشد که عضویت 
در هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، ریاست هیات مدیره 

تعاونی دندان پزشکان ایران، سردبیری ماهنامه دندان پزشکی 
امروز، ریاست کنگره 4۸ و ... گوشه ای از این خدمات است. اما 

آنچه پای او را به این صفحات باز کرده نه پیشینه سترگ صنفی که 
وجهه پربار ادبی اوست. دکتر طاهریان شاعری توانمند و خوش قریحه است که اینک دو 

قطعه شعر از اولین مجموعه شعر ایشان به نام »»آوازهای خاکستر« تقدیمتان می شود.

دکت�ر فرناز فرازمند س�یزده س�ال 
تجربه دندان پزش�کی دارد اما سابقه 
ش�اعری اش به س�ی س�ال می رسد. 
یعن�ی از زمانی که اولین ش�عرش را 
برای معلمش س�رود و جایزه گرفت. 
ش�عر را راه�ی می دان�د که بش�ر از 
طریق آن س�عی می کند به سواالتش 
ج�واب دهد. ایش�ان دو مجموعه ش�عر به چاپ رس�انده: 
»دور از چشم چراغ« و »پروانه ای که باد را با خود برد« که 

قطعاتی از این دو کتاب را برایتان انتخاب کرده ایم.

1
دستی که دل ودماغ ندارد

دست نیست
سایبان یک جفت پرنده است

در چشم های من
که النه شان را

پشت سست ترین سد دنیا ساخته اند
 

۲
با او که دست دادم

خشکش زد
انگشتانش جا ماند توی دستم

دست به موهای سفیدش کشیدم
آب شد از خجالت
نکند درخت باشد

3
بین ما درختی نیست

اگر هست
بید نیست

واگر هم هست
مجنون نیست

35 نگین دندان پزشکي34 شعر

دکتر شاهین شهس�واری پور سال 
هفتاد وارد دانشکده دندان پزشکی 
ش�یراز و شش س�ال بعد از کرمان 
فارغ التحصی�ل شده اس�ت. ش�عر 
تقدیم ت�ان  را  ایش�ان  از  لطیف�ی 
می کنی�م ت�ا جای طنز ه�م در این 
صفحه خالی نباشد، به این امید که 

مجموعه اشعار زیر چاپ شان زودتر وارد بازار نشر شود.
 

امشب دوباره من کمرم درد می کند
 هنگاِم خواب مغِز سرم درد می کند

 آرنج و کتف و ساعد و بازو و گردنم
 یعنی تماِم دور و بَرم درد می کند

 تا عاشقانه جذِب هپاتیِت بی شدم
 از درِد عاشقی جگرم درد می کند

 از بس که ایکس ِری زده ام من به جاِن خویش
 گاهی جوارِح دگرم درد می کند

 من با بخاِر جیوه به خون عهد بسته ام
 کین سان عالمِت خطرم درد می کند

 از ابتدای زوزه ی غمگین توربین
 تا انتهای گوِش َکرم درد می کند

 آِب دهان به صورِت من چنگ می زند
 بی اختیار چشِم تَرم درد می کند

 آنقدر شرِح درد شنیدم از این و آن
 دنیا همیشه در نظرم درد می کند

 تنها همین سخن به شما درد دل کنم
 دندانپزشکم و کمرم درد می کند

گل کوهی در راه
آتش وسوسه ای در من بود

تو به من می گفتی: 
دست بردار از این رنگارنگ

پیش تر! 
پیش بیا!

آرزوها آنجاست،
در ته طاقت کوه،
پشت دیوار ابد،

در دل قصر بزرگی که کرانش
تا نمی دانم هاست.

حرف ما بر سر این بود:
»سرانجام کجاست؟«

تو همه شادی و در پیش روان
من که بودم؟ 

سخنی ناخوانده،
پرسشی سرگردان.
در چکاچاک زمان

لحظه ای بر تو فرود آمد و آنگاه
کبوتر بودی،

بر سر شانه تابوت 
که پرپر زد و رفت

بخت من مرده به دنیا آمد
یا که دیر آمد و ناگه
به شتابی که چنین

 در زد و رفت
و کنون

این منم مانده به جا
زائر صخره وحشت

رنجه از این بیداد
پرکشیده نفسم
تا بلندای عبث

تا فریاد.
آی!

خفته در پیرهن خاطره 
در خاک

خدا را، برخیز!
گل کوهی زیباست
گل کوهی زیباست.

میهن
خوشا میهن

خوشا میهن که بام کوهسارانش
کنام ماه و خورشید است

و سیمرغی نشسته بر سر هر بام
هزاران زال را

در زیر پر دارد.
خوشا میهن

که در ژرفای دشت و دره ها
در سینه پاکش

هزاران قصه شیرین 
هزار و یکشب از افسانه فرهاد

هزاران گنج در ویرانه ها
در هر گذر دارد

خوشا میهن
خوشا دریاش وان دریادالن

در کار و در پیکار
خوشا سهراب رستم یار

خوشا در باغ های پر گلش
با پوپکان مست

خوشا یاران به شادی
دست ها در دست

که این دستان پیوسته
هزاران جام پیروزی، ثمر دارد.

خوشا میهن
خوشا با دختر خورشید

 در کوچ بهارانش
خوشا آواز جنگل

در شب دریاکنارانش
خوشا شب ها که شب هایش

ستاره در ستاره
آسمانی شعله ور دارد.

آوازهای خاکستر
مشروط به عشق

معاهده من با تو
یک پیاله چای ترکمن

دو خط آواز
و 

کوک دو تار
در ازای اسب اصیلی

که در سینه ام می تاخت
وطنم را به نامت زدم

پش�ت میزی از ع�اج و اس�تخوان 
اجدادی

نه این که 
از خون قبیله مرزداران

در فنجانم
یک کیسه چای گلستان بیندازی

سیگار به لب 
با فرمان آتش

بهارستان را یکجا دود کنی
و بروی

ای اس�تبداد صغیرتری�ن آرزوهای 
من!

معاهده من با تو
قشون زخمی حروف را 
به قرار صلح، تامین کرد
فرصت بده سخن بگویم

پیش از آنکه مرگ
بی اعتبارمان کند.

باراک حسین اوباما
او هستی
با ما، نیز

ضمیر غایبی که در جمع نشسته
نیم�ی از اس�مت به صح�رای کربال 

می زند
نیمی دیگر

خوش نشین کاخ های اورشلیم است
سیاه هستی

در خانه سپید می نشینی
با این همه تناقض

چگون�ه جهان�ی روش�ن خواه�ی 
ساخت؟

شبنامه
جدول خیابان ها را

چگونه حل کنم
در ساعات کسالت شب

سفید...
سیاه.

دکتر حسن شهابی نژاد اگرچه امروز 
دندان پزشکی است با تخصص اندودونتیکس، اما 
پیش از آن خواندن و سرودن را می آزموده. اگر 

نامش را  کمتر شنیده ایم از آن روست که شعر را 
برای خلوتش می خواهد نه بلندآوازه کردن نامش 
در جشنواره ها. با این قطعات برگرفته از مجموعه 
شعر »سربازهای برف« با او بیشتر آشنا می شویم.
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37 نگین دندان پزشکي36 فناوري

بلوت��وث نام یکی از   دکترحامد حاتمي
ی  ش��خصیت ها

س��ریال قهوه تل��خ به کارگردان��ی و بازی 
مهران مدیری بود. یک پادش��اه رومی که 
پس از شکست در جنگ گریخته بود و به 
درب��ار  و  ای��ران  از  مش��کوکی  ش��کل 
جهانگیرش��اه سر در آورده بود. بسیاری از 

تماش��اگران این س��ریال از اینکه مهران 
مدیری نام یک��ی از فناوری ه��ای دنیای 
ارتباطات را روی یکی از ش��خصیت هایش 
گذاش��ته بود در ش��گفت بودند. اما جالب 
اس��ت بدانید که این نام گذاری بی مس��ما 
نبوده و در دوره پیش از میاد، پادش��اهی 
ب��ه همی��ن ن��ام در دانم��ارک حکمرانی 

این نخ دندان
 مجبورتان می کند 

بکشیدش!
م��ا  از  بس��یاری   ملیکا بهزادي/ دندانه
می دانیم که باید نخ 
دندان بکشیم، اما خیلی از ما فراموش می کنیم 
و انگار روش هایی هم که پیش ازاین برای عادت 
دادن ما به این کار وجود داش��تند چندان مؤثر 

نبوده اند.
Flosstime نام یک گجت کوچک اس��ت که 
با ظرافت زیادی طراحی شده تا شخص را به نخ 
دندان  کشیدن عادت بدهد. این وسیله به سادگی 
روی آینه دستشویی نصب می شود و هر زمان 

که بخواهید به شما نخ دندان می دهد.
این گجت با ویژگی هایی ک��ه دارد با کاربرش 
ارتباط برق��رار می کند؛ مثا اگ��ر اینکار را هر 
روز و طبق اصول انجام دهید گجت با روش��ن 
کردن نور آبی به ش��ما لبخند می زند و اینگونه 
رضایتش را اعام می کند. اگر طی ۲۴ س��اعت 
فراموش کنید که نخ دندان بکشید، گجت یک 
اخم نارنجی نثارتان می کند. حاال اگر دو کاربر 
هستید که از این گجت استفاده می کنید و یکی 

از شما به موقع اینکار را انجام می دهد و دیگری 
کمی در انجام آن کاهلی بخرج می دهد، گجت 
کم نمی گذارد و یک لبخند برای کاربر حواس 
جمع و یک اخم برای کاربر فراموشکار در نظر 

می گیرد.
زمانی که دکمه روی فاس تایم را فشار می دهید، 
چهل و پنج س��انتی متر نخ دندان، یعنی همان 
مقدار که انجمن دندان پزشکان آمریکا توصیه 
کرده است، از آن بیرون می آید. تحقیقات گروه 

س��ازنده این دستگاه، نشان می دهد بزرگترین 
مشکلی که افراد هنگام نخ دندان  کشیدن با آن 
روبرو می شوند، این است که طول نامناسبی از 
آن را جدا می کنن��د و نمی توانند به راحتی در 
دست خود نگه دارند، اما با استفاده از فاس تایم، 
ش��ما دیگر نگران کوتاه یا بلند بودن نخ دندان 
خود نیستید.در مرحله بعدی فاس تایم با یک 
نور آبی که در جهت عقربه های ساعت حرکت 
می کند، به شما یک زمان ۹۰ ثانیه ای می دهد 

که نخ دندان بکش��ید.به وجود آوردن عادت، ٣ 
کلید دارد: یادآوری، تکرار و پاداش و فاس تایم 
در طراح��ی خود از همه ای��ن اصول بهره برده 
اس��ت. بعدازاینکه نخ دندان  می کشید، بر روی 
فاس تایم یک لبخند آبی روشن می شود و اگر 
هر روز این کار را انجام ندهید، تصویر یک اخم 
نارنجی یا المپ هایی بر روی آن روشن می شود 
که به شما یادآوری کند وقت نخ دندان کشیدن 
است.در ضمن این وسیله را می توان روی حالت 
یک نفره یا دونفره قرار داد. در حالت دو نفره این 
اخم نارنجی به دو قس��مت تقسیم می شود که 
هر قسمت آن مربوط به یک نفر است. پس اگر 
شما چند روز نخ دندان کشیدن را کنار بگذارید، 
همسرتان ش��مارا مجبور می کند.گروه سازنده 
این گجت هوشمند یک باتری یک ساله برای 
آن در نظ��ر گرفته اند و پس از یک س��ال برای 
شارژ دس��تگاه نیاز است که پنل پشتی آن به 
طور کل عوض شود.پروژه Flosstime دوبرابر 
بودجه ای که نیاز داشت بدست آورده است و اگر 
همه چیز خوب پیش برود، گجت مربوطه فوریه 

سال آینده میادی قابل دسترس خواهد بود.
yjc.ir و kickstarter.com :منبع

میز اداری با الهام از
 ساختار یونیت 
دندان پزشکی

Altwork یک میز کار خاقانه اس��ت که با 
الهام از ساختار یونیت دندان پزشکی طراحی 
ش��ده اس��ت و به کارمند اج��ازه می دهد در 
حالت های ایستاده، نشسته و حتی حالت دراز 

کشیده به کار با کامپیو تر بپردازد.

Altwork ب��ه قیم��ت ۴ هزار دالر توس��ط 
محقق��ان کالیفرنیای ای��االت متحده تولید و 
عرضه ش��ده اس��ت و طراح��ان آن مدعی اند 
با اس��تفاده از این صندلی هوشمند عاوه بر 
کاهش دردهای عضانی و سامتی بهره وری 
کارمن��دان و مدی��ران افزایش چش��مگیری 

خواهد یافت.
س��ازندگان ای��ن دس��تگاه ادع��ا کرده اند که 
اس��تفاده از آن می تواند سبب بهره وری کاری 
و حف��ظ س��امت روحی و جس��می کاربران 

ش��ود. از جمله قابلیت های این دستگاه قرار 
گرفتن در موقعیت های مختلف متناس��ب با 
فیزیولوژی بدن کاربر و نوع کار آن با کامپیو تر 
است.یکی از اصلیترین معضات کارکنان در 
ادارات نشس��تن پش��ت میز برای مدت های 
طوالنی و بروز چاق��ی، اضافه وزن و دردهای 
استخوانی و عضانی است که در طوالنی مدت 
منجر به ب��روز انواع بیماری ها، س��رطان ها و 

حتی سکته های قلبی و مغزی می شود.
در این صندلی نوع��ي آهن ربای قوی جهت 
نگهداری موس، صفحه کلید و صفحه نمایش 
وجود دارد و می تواند یک زاویه و فاصله ایده 
آل بین چشم افراد و صفحه نمایش کامپیو تر 
ایج��اد کند. پنل کنترل��ی روی میز کاربر به 
او اج��ازه می دهد به تنظی��م ارتفاع صندلی 
و زوایای م��ورد عاقه با تجهی��زات رایانه ای 
بپردازد و به ای��ن ترتیب در وقت خود صرفه 
جویی ب��ه عمل آورد.ای��ن صندلی همچنین 
قابلی��ت تغییر زاویه ت��ا ١۸۰ درجه را دارد تا 
کاربر بر روی آن در مواقع بیکاری اس��تراحت 
کن��د. این صندلی قابلیت تحمل وزن افراد تا 

۹۵ کیلوگرم را دارد.

ریشه یابي از یک واژه دنداني

بلوتوث
۹۶۰ هارال��د ک��ه در اوج قدرت بود میان 
دو کش��ور اعام صلح کرد و با گس��ترش 
قلمرو پادش��اهی خ��ود، همزم��ان بر دو 
کش��ور دانمارک و ن��روژ فرمانروایی کرد. 
وی یکپارچگی بین کشور ها را که پدرش 

آغاز کرده بود کامل نمود.
هارال��د باتان��د، دانم��ارک و ن��روژ را به 
ه��م پیون��د داد،   همان گونه ک��ه امروزه 

»بلوتوث« دنیای کامپیوتر ها و ارتباطات 
را به هم پیوند داده است. به افتخار هارالد 
دن��دان آبی که مردم دو کش��ور را با هم 
پیوند داده و با ایجاد ارتباط بین دو کشور 
آن ه��ا را از جن��گ و مصیبت��ی که دامن 
گیرش��ان بود نجات داد، نام فناوری یی را 
که ام��روزه دنیای کامپیو تر و ارتباطات را 

به هم پیوند داده بلوتوث نهادند.

فکر اولیه بلوتوث در ش��رکت تلفن همراه 
اریکس��ون در سال ١۹۹۴ش��کل گرفت. 
اریکسون که یک شرکت سوئدی ارتباطات 
راه دور است، در آن زمان در حال ساخت 
یک ارتباط رادیویی کم مصرف و کم هزینه 
بین تلفن های همراه و یک گوشی بی سیم 
بود. شرکت اریکس��ون اسم بلوتوث را به 
این فناوری داد چ��ون امیدوار بود بتواند 

به طور صلح آمیز وسایل مختلف را متحد 
کند.

عامت بلوت��وث در واقع ترکیب��ی از دو 
نشان مخصوص است که حروف اول اسم 
هارالد را تداعی می کنند. البته بد نیست 
بدانید که اولین دس��تگاه گیرنده بلوتوث 
هم ش��کلی مانن��د یک دندان داش��ت و 

احتماال حدس زده اید که آبی بود!

می کرد.
ی��ک     )Bluetooth( بلوت��وث 
اس��تاندارد برای ارتب��اط کوتاه برد، 
مص��رف ان��رژی کم، ک��م هزینه و 
بی سیم می باش��د، که از تکنولوژی 
رادیویی اس��تفاده می کند. بلوتوث 
یا دن��دان آبی نام تج��اری، اتصال 
بی سیمی با فاصله های نزدیک برای 
ارس��ال پیام، عکس یا هر اطاعات 

دیگر است.
وجه تسمیه این فناوری به بلوتوث 
یا دندان آبی اما یک ریشه تاریخی 
دارد و از نام یک پادشاه الهام گرفته 

شده است.
 Harald( باتان��د  هارال��د 
پادش��اهان  از  یک��ی   )Blåtand
دانم��ارک در س��ال های ۹۴۰ ت��ا 
۹۸۵ پی��ش از می��اد مس��یح بود. 
او به هارال��د دندان آب��ی )بلوتاند( 
معروف بود؛ چراکه عاش��ق تمشک 
آب��ی ) Blueberry( بود و همواره 

حداقل یک��ی از دندان هایش در اثر 
خوردن آن ها آبی بود. کلمه باتند 
بع��د از انتقال به زبان انگلیس��ی به 
شکل بلوتوث تلفظ شد، که معنای 

دندان آبی دارد.
هارالد باتاند مانند بسیاری دیگر از 
وایکینگ ها جنگ برای دستیابی به 
گنج در سرزمین های دیگر را با ارزش 
می دانست. زمانی که خواهر بلوتاند، 
همسرش اریک -پادشاه نروژ- را در 
جنگ سختی که نروژیان درگیر آن 
بودند از دست داد، به دانمارک آمد 
و از هارالد خواس��ت تا زمام امور در 
نروژ را به دس��ت گرفته و آرامش و 
امنیت را در نروژ برقرار کند. هارالد 
نی��ز از این فرصت اس��تفاده کرد و 
قلم��رو حکومت خود را گس��ترش 
داد. ت��ا قب��ل از این زم��ان نروژ و 
دانمارک همیش��ه در حال جنگ با 
یکدیگر بودند و افراد زیادی در این 
جنگ ها کشته می ش��دند. در سال 
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نگاهی به کتاب »گام به گام 
با مدیریت مطب های 

دندانپزشکی«

  دکتر علی مرسلی دندانپزش��کی یک رشته از شاخه 
علوم تجربی اس��ت. ام��ا خاصیت 
 self( ای��ن رش��ته به عن��وان ش��غلی خوی��ش کارفرم��ا
employment( ایج��اب می کند که دندانپزش��کان در 
محیط کاری خ��ود از توانمندی ه��ای مدیریتی بهره مند 
باشند. مضاف بر این بسیاری از دندانپزشکان در مطب ها، 
کلینیک ها و حتی پس��ت های اجرایی نیازمند توانایی های 

مدیریتی هستند.
مدیریت یک مطب دندانپزش��کی با حداقل پرسنل )مثًا 
یک نفر به عنوان دس��تیار و منش��ی( عل��ی الظاهر از دید 
ناظر خارجی دش��وار به نظر نمی رسد. ولی حقیقت است 
ک��ه مدیریت یک مطب کوچک هم نی��از به فوت و فن ها 
و مهارت های باالیی دارد. متاسفانه در دانشکده ها چندان 
ب��ه موضوع آم��وزش »مط��ب داری« برای دانش��جویان 
دندانپزش��کی اهمی��ت کاف��ی داده نمی ش��ود. البت��ه در 
کوریکولوم جدید آموزش دندانپزشکی، مواردی وجود دارد 
که می تواند نقش آموزش موضوعات حیطه مطب داری را 
پررنگ تر کند. ولی واضح است که نقش این آموزش ها به 
طور مستقیم در دانشکده یا به صورت آموزش های تداومی 
بعد از فارغ التحصیلی برای دانش��جویان دندانپزش��کی و 

دندانپزشکان بیش از این ها مورد نیاز است.
»به عنوان یک دندانپزش��ک که در ایران درس خوانده ام، 
می دان��م که مدیریت، علوم انس��انی و به ط��ور کلی دید 
اقتصادی و توان حل مسئله به دانشجویان )دندانپزشکی( 
آموزش داده نمی ش��ود و جای آن در برنامه های درسی به 
ش��دت خالی است. این کتاب ش��اید بتواند اندکی از خأل 

موجود را پر کند« )از مقدمه کتاب – دکتر دانشور(
کتاب »مدیریت مطب…« در چهار فصل کلی و چهارده 
بخش ب��ه عاوه یک س��ری ضمایم بس��یار مفید تدوین 
ش��ده اس��ت. نویس��نده کتاب برای تدوین ای��ن کتاب از 
یک س��ری مناب��ع دس��ت اول در حوزه مدیری��ت مراکز 
درمانی دندانپزش��کی استفاده کرده اس��ت به عاوه یک 
س��ری موضوعات اختصاصی کشور ما که برآیند تجربیات 
خود نویس��نده کتاب )که در حوزه مدیریت کلینیک های 
دندانپزشکی تجربیات ارزش��مندی دارد(است در مطالب 
کتاب لحاظ ش��ده اس��ت که ارزش این اث��ر را دو چندان 
می کن��د. تمامی این ویژگی ها باعث ش��ده اس��ت که این 
کت��اب را نه به عن��وان ترجمه صرف و ن��ه به عنوان تألیف 
به حس��اب بیاوریم و حتی خود نویس��نده ه��م از عنوان 

»اقتباس« برای آن استفاده کرده است.

دکتر ش��هاب دانش��ور، نویس��نده کتاب، عاوه بر سابقه 
مدیریت در حوزه درمان دندانپزش��کی، سابقه مطبوعاتی 
درخش��انی دارن��د. )در س��ال های گذش��ته در هفته نامه 

س��پید افتخار همکار بودن با ایشان را داشته ام(. به عاوه 
تحصیات ایش��ان در رش��ته انسان شناس��ی پزش��کی و 
توانمندی های ایشان به عنوان یک درمانگر حرفه ای، باعث 
شده است که این کتاب فهرستی از موارد بسیار کاربردی  
که از مدیریت بیماران، مدیریت پرس��نل، مدیریت مالی و 

حتی بازاریابی را در بر  بگیرد.
ضمیمه های پایانی کتاب هم در نوع خود بسیار کاربردی 
و قاب��ل توجه اس��ت که موارد کلینیک��ی و کاربردی مثل 
کنت��رل عفونت و نگهداری و س��رویس ابزار ها و وس��ایل 
ت��ا موارد حقوق��ی مانند قانون کار، قوانین نظام پزش��کی 
و قوانی��ن اختصاصی مطب های دندانپزش��کی را ش��امل 
مي شود. برای مثال مورد آخری که اشاره شد )قانون کار( 
یکی از مواردی اس��ت که دندانپزش��کان در جریان شغل 
روزمره خود همواره با آن سر و کار دارند ولی در دانشکده 
و بی��رون از دانش��کده هی��چ گونه اطاع��ی در مورد آن 
کس��ب نمی کنند ولی وقتی تعدادی را به عنوان پرسنل به 
اس��تخدام مطب یا کلینیک خود در می آورند، به دانستن 

این نکات قانونی و حقوقی نیاز شدیدی پیدا می کنند.
مدیریت یک دانش آموختنی اس��ت. در برخی کش��ور ها 
دندانپزش��کان در کنار دوره های آموزش��ی دندانپزشکی، 
دوره ه��ای مط��ب داری و مدیریت مط��ب را می گذرانند. 
کت��اب »گام به گام ب��ا مدیریت مطب های دندانپزش��کی« 
ترجم��ه و تألیف دکتر ش��هاب دانش��ور، در ۲۰۷ صفحه 

توسط انتشارات رویان پژوه منتشرشده است.
خواندن این کتاب برای همه دندانپزشکان و همه مدیران 
حوزه دندانپزش��کی می تواند به عنوان منبع کارآمد جهت 
آموختن نکاتی در حوزه مطب داری دندانپزش��کی، قابل 

توصیه است.

 کامتان را به خواندن یک 
مجموعه طنز دندان پزشکی 

شیرین کنید! 

»قندانپزشکی«!
 حتی پی��ش از آنکه بخواهیم این عب��ارت را توضیح 
دهی��م ماحت مس��تتر در آن، به دل هر ش��نونده ای 
می نش��یند و اگر در ادامه توضیح دهیم که این عبارت 
عنوان کتابی اس��ت از مجموعه طنزهای دکتر افشین 
قناد با مضمون دندان پزش��کی، احتماال با من هم نظر 
خواهید بود که قندانپزشکی مناسب ترین عنوان برای 

نامیدن چنین کتابی است.
دکتر افش��ین قناد برای جامعه دندان پزش��کی چهره 
آش��نایی است، ش��اعر و طنزپردازی خوش قریحه که 
بیش��تر از هر ف��رد دیگری با مضمون دندان پزش��کی 
ش��عر س��روده و یادداش��ت های نغ��ز و طنز نوش��ته 
اس��ت. سال هاس��ت در کنگره ه��ا و مراس��م مختلف 
دندان پزشکی از او برای حضور در پشت تریبون دعوت 
می ش��ود تا حاضران از شنیدن سروده های دلنشین او 
که معموال ح��اوی نکته های پی��دا و پنهان اخاقی و 
انتقادی اس��ت، سرمست ش��وند. دکتر قناد در حوزه 
روزنامه نگاری نیز بس��یار فعال است و این سالها کمتر 
نشریه دندان پزشکی است که بدون نام او منتشر شود. 
ویراس��تار دو مجله اس��ت و عضو تحریریه تقریبا تمام 

نشریه های دندان پزشکی!
اینک دکتر قناد پس از س��ال ها نوش��تن و س��رودن، 
دس��ت به کاری اساسی زده و منتخبی از مطالب طنز 
خ��ود در حوزه دندان پزش��کی را در مجموعه ای با نام 

»قندان پزشکی« منتشر کرده است.
طنزه��ای  از  اس��ت  مجموع��ه ای  پزش��کی  قن��دان 
دندان پزشکی در قالب های گوناگون و کتاب درست بر 
مبنای همین قالب ها فصل بندی ش��ده است: منظوم، 

منثور و مخلوط!
دکت��ر قن��اد در این مجموعه تمام آنچ��ه در محیط و 
مجموعه دندان پزش��کی به چش��م می آی��د و به ذهن 
می رس��د با ن��گاه طنازانه خود به تصویر کش��یده و با 
آنها ش��وخی کرده است، از اطاق انتظار مطب و اصول 
رعایت بهداش��ت دهان و وام و سختی های مطب داری 
و مالیات و شهرداری گرفته تا گرفتاری های معمول و 
مرسوم دندان پزش��کان در مواجهه با رژ لب و کلیپس 
موی سر بانوان و چالش در حین درمان ریشه دندان و 
حتی کنگره های دندان پزشکی و سیاست های آموزشی 

و دوره های تکمیلی علمی.
کت��اب ح��اوی اصطاح��ات و عبارت ه��ای تخصصی 
دندان پزشکی است و برای مخاطبان غیر دندان پزشک 
که احتم��اال با این واژه ها آش��نایی ندارن��د، واژه نامه 

»بی حس��ی موضعی« اثر »گونترگراس« بر خاف سه گانه اش 
ک��ه داستان هایش��ان در زادگاه او می گذرد، در ش��هر برلین 
رخ می ده��د. در این رم��ان، معلمی که دن��دان درد دارد، نزد 
دندانپزشک می رود و حین معاینه و معالجه، به تعریف خاطرات 

گذشته و افرادی که می شناخته می پردازد.
داس��تان این رمان بر محور جنبش دانش��جویی سال ١۹۶۸ 
برلین ب��وده و اولین کتاب گراس بعد از س��ه گانه 
مش��هور او محسوب می شود: »طبل حلبی، موش 

و گربه، سال های سگی«.
یکی از مهم ترین جنبه های آثار ادبی گونترگراس 
آمیختگی آن ها با واقعیت های جامعه آلمان است. 
ادبیات داس��تانی او آیینه تمام نمای تاریخ معاصر 
آلم��ان، به وی��ژه دوران پس از جنگ دوم اس��ت. 
تقریباً تمام رمان ها و مجموعه داستان های اصلی 
و شاخص گراس بن مایه خود را از مهم ترین مسائل 

عصر و تحوالت اجتماعی آلمان می گیرند.
»گونتر ویلهم گراس« روز ١۶ اکتبر س��ال ١۹۲۷ 
از پدری پروتس��تان و مادری کاتولیک متولد شد. 
در س��ن ١۵ س��الگی برای ف��رار از محیط فقیرانه 
خانوادگ��ی، خدمت در ارتش هیتل��ر را داوطلبانه 
پذیرفت و در سن ١۷ سالگی به لشکر دهم توپخانه 
اس اس � فروندبرگ فراخوانده ش��د. مشهور ترین 
اثر او »طبل حلبی« اس��ت که در س��ال ١۹۵۹ به 
چاپ رس��ید و موجب ش��هرت فراوانش شد. این 
رمان داس��تان پسری است که تصمیم می گیرد از 
سن س��ه سالگی بزرگ تر نشود. بنابراین در   همان 
قد و ق��واره کودکی باقی می ماند اما از نظر فکری 
رش��د می کند. افراد دور و بر این پسر او را کودک 
می انگارن��د. در حالی که او همه چیز را می بیند و 
درک می کن��د و هر جا که بتوان��د از توانایی های 
خاص خودش برای تفریح یا تغییر شرایط استفاده 
می کند. »فولکر اش��لوندورف« کارگ��ردان آلمانی 
اقتباس موفق و وفادارانه ای از این کتاب را به تصویر 
کشید که توانست نخل طای کن و اسکار بهترین 

فیلم خارجی زبان را از آن خود کند.
دیگر رمان مش��هور گراس، »س��ال های س��گی« است که در 

١۹۶٣ منتشر شد و ترکیبی از واقعیت و تخیل است. »موش 
و گربه« و »موش صحرایی« از دیگر آثار او هس��تند. از جمله 
جایزه ها و افتخاراتی که گراس دریافت کرده اس��ت، به جایزه 
»گئورگ بوشنر« در سال ١۹۶۵، جایزه »توماس مان« در سال 
١۹۹۶، جایزه »شاهزاده آستوری« در سال ١۹۹۹، جایزه نوبل 

ادبیات در سال ١۹۹۹ می توان اشاره کرد.
گونت��ر گ��راس، هنرمندی خاق اس��ت که ب��ر امور مختلف 
احاطه ای خارق العاده دارد. کارش را با گرافیک و مجسمه سازی 
آغاز کرد. در نوش��تن، نخست شعر و نمایشنامه را تجربه کرد. 
اما با رمان هایش روح ت��ازه ای بر ادبیات آلمانی پس از جنگ 

دمید.

پشت جلد کتاب این طور نوشته شده:
بی حس��ی موضعی � اثر یکی از چیره دست ترین نویسندگان 
معاصر غرب � یا برای خوانده ش��دن متعرضمان می ش��ود یا 
اینک��ه باید بی س��وادی فرهنگی خود را قب��ول کنیم. گراس،   
همان نویسنده ای است که هنوز می تواند با جوانان حرف بزند. 
کتاب، نکاتی درخور تام��ل را در این وضعیت غیر عادی ارائه 
می کند. ماحصل کار، طبع آزمایی جانانه ای است که خیال ما 
را توامان از حیات و سامت آسوده می کند. / نیویورک تایمز: 
رالف مان هایم بی حسی موضعی واقعیتی را جشن می گیرد که 
یکس��ره رام تخیل شده اس��ت. آلمان گون تر گراس، به اندازه 
»دابلین« »جویس«، جاودانه، جهانگیر و چش��م نواز اس��ت. / 

واشینگتن پست
این رمان این گونه آغاز شده است:

همه چیز را موبه مو برای دندانپزشکم تعریف کردم. با گاله ای 
پُر، چشم بر صفحه تلویزیون که مثل من بی صدا بود و پیام های 
بازرگانی پخش می کرد: تور نامرئی موی سر، کبریت بی خطر، 
به س��فیدی برف…. وای خدا، فری��زری که در آن نامزدم، در 
میان قلوه گوساله و ش��یر، بی صدا سخن پراکنی می کرد: »تو 
یکی پایت را از این وس��ط کنار بکش! تو یکی پایت را از این 

وسط کنار بکش.«
)آپولونیای مقدس برایم دعا کن!( به ش��اگردان دختر و پسرم 
گفتم: »حواستان را خوب جمع کنید. من باید نزد دندان کش 
شکنجه گر بروم. ممکن اس��ت کارم طول بکشد. این فرصتی 

طایی برای شماست«

کاملی در انتهای کتاب تدارک دیده ش��ده اس��ت تا با 
تعریف معنی واژه ها غیر دندان پزش��ک ها نیز به اندازه 

دندان پزشکان بتوانند از خواندن کتاب لذت ببرند.
کتاب قندانپزشکی ١۷۶ صفحه حجم دارد و به قیمت 

۸هزار تومان عرضه شده است.
پیشتر منتخبی از نوشته ها و سروده های دکتر افشین 
قناد که اینک بخشی از محتوای کتاب قندانپزشکی را 
تش��کیل می دهند در سایت دندانه منتشر شده است.

کتاب قندانپزش��کی در کتاب فروش��ی ها و مراکز زیر 
عرضه شده است:

- تعاونی دندان پزش��کان ایران: تهران، گیشا، خیابان 
علیانی )پیروزی غربی(

- کتاب فروشی انتشارات شایان نمودار
- کتاب فروشی نشر چشمه: خیابان کریم خان

روایت »گونترگراس«
 از مالقاتش با

 دندانپزشک خود
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فالیکتومی!
فکر نمیکن��م برای هیچ دندانپزش��کی 
در ط��ول حیات کاری��ش فرصت انجام 
فایکتوم��ی پیش آمده باش��د!ماجرا از 
این قرار است که یکي از بعد از ظهرهای 
تابستان دو ساعت زود تر به مطب رسیدم 
تا کمی بی نظمی های مطب را اس��تتار 
کنم! مگس های فراوانی در فضای مطب 
ج��والن می دادند و به همه جا س��رک 
می کش��یدند. ابتدا با مگس کش سعی 
در ارع��اب و متف��رق کردن ای��ن گروه 
خرابکار کردم ولی پررو تر و س��مج تر از 
این حرف ها بودند؛ بنابراین مجبور شدم 
به ساح های کشتار جمعی متوسل شده 
و از حش��ره کش استفاده کنم. ولی گویا 
حش��ره کش برای این مگس ها در حکم 
باده عشق بود و فقط تلوتلو می خوردند 
و به در و دیوار اصابت می کردند و خبری 
از نسل کشی نبود!ساعتی بعد بیمارم از 
راه رظید و روی یونیت نشست. مشغول 
اندوی یک دندان هفت باال بودم. ناگهان 
یکی از مگس های مصدوم ش��یمیایی، 
وزوز کن��ان چرخی خورد و داخل دهان 
بیمار افتاد! بیمار که ترسیده بود دهانش 
را بس��ت و از جا پرید و ش��روع به خالی 
کردن دهانش کرد… ولی ظاهرا مگس 
مست کرده در پستی بلندی های دهان 
بیمار س��نگر گرفته بود و خیال تسلیم 
شدن نداشت.در این لحظه با استفاده از 
آینه دندانپزشکی محل مگس مغروق و 
آب کش��یده را در وستیبول باکال بیمار 
شناسایی کردم و با استفاده از پنس آن 
را از ده��ان بیمار خارج کردم!طبق آنچه 
در دانشکده یاد داده اند هر بافت حیاتی 
ک��ه ما از ده��ان بیمار خ��ارج می کنیم 
باید جهت تش��خیص بافت شناس��ی به 
آزمایش��گاه پاتولوژی ارسال کنیم. ولی 
از آنجای��ی که بال ه��ای مگس حاصل 
از پروس��ه فایکتومی اینجانب هنوز بر 
رویش سوار بود، تش��خیص قطعی را با   
همان چش��مان تیز بینم دادم و نیازی 
به منت کشی پاتولوژیست نبود! در پایان 
باید بر اساس این گزارش مورد من، یک 
مورد هم به اندیکاسیون های استفاده از 
راب��ردم حین درمان های دندانپزش��کی 
اضافه کنند ک��ه آن جلوگیری از افتادن 
مگس و سایر اشیای ناشناخته پرنده به 
داخل دهان بیمار و پیشگیری از نیاز به 

فایکتومی است! 

خاطرات یک دندان پزشک واقعی

حفظ تعادل مطب
 بر روی نواسانات 

نرخ ارز 
ی��ک هفته ب��ود ک��ه حربه   دکتر علی مرسلی
جالبی ب��رای گرفتن پول از 
بیماران پیدا ک��رده بودم. صبح ها در مس��یر رادیو 
اقتصاد را گوش می کردم و از آخرین نوس��انات دالر 
باخبر می ش��دم. به محض اینکه بیم��ار دهانش را 
ب��رای گرفت��ن تخفی��ف ب��از می کرد ب��ا لحن یک 
کار ش��ناس اقتص��ادی در م��ورد آخرین نوس��انات 
قیم��ت ارز و تاثیر آن بر اجن��اس وارداتی از جمله 
اقام دندان پرشکی لکچر مفصلی ارائه می کردم. به 
منشی هم سپرده بودم که حداکثر تاشش را برای 
زن��ده ک��ردن تعرف��ه نظام پزش��کی ب��ه کار گیرد 
)سیاس��ت مطب ما از روی اقتصاد کشور دوست و 
برادر چین الگوبرداری شده بود: ما معموال کمتر از 
تعرف��ه نظام با بیماران حس��اب می کردیم و به این 
ترتیب با شکستن قیمت ها در بازار بیمار مطب های 

مجاور را بر می زدیم!(.
تلویزیون سالن انتظار را هم روی کانال خبر روشن 
گذاش��ته بودم ت��ا بیماران به ص��ورت زیر نویس از 

قیمت لحظه به لحظه ارز ها باخبر شوند.
بیماران اغلب در مورد گرانی دالر چیزی به گوششان 
خورده بود بنابراین وقتی از تاثیر شگرف قیمت ارز 

بر خدمات دندان پزش��کی پرده بر می داشتم سری 
تکان می دادند و کمتر از قبل بر س��ر گرفتن تخفیف 
پافشاری می کردند. تا اینجای کار، برنامه به خوبی جلو 

می رفت.
چند روز پیش برای تسویه حساب اقام ماه گذشته ام 
درخواست صورت حساب دادم. وقتی صورت حساب 
را به مطب آوردند چش��م هایم از شگفتی گرد شدند. 
همه مبالغ به دالر محاس��به شده بودند. شماره مواد 
فروش را گرفتم )به فروش��نده اقام دندان پزش��کی 
م��واد ف��روش می گویم! کم و کیف کارش��ان با مواد 
فروش ها فرقی ندارد! هر دو س��ود کانی می کنندو 

هر دو جنسشان قاطی دارد!(
با عصبانیت از او پرس��یدم ک��ه آیا در چند روز اخیر 
واحد پول مملکت از ری��ال به دالر تغییر پیدا کرده 
اس��ت؟ این فاکتور مس��خره چیس��ت که فرستاده 

است؟
س��رفه ای کرد، گلویش که صاف ش��د با لحن یک 
کار ش��ناس اقتصادی گفت: مگر خب��ر ندارید اقای 
دکتر، نوس��انات قیمت ارز باعث بی ثباتی در قیمت 
اجناس وارداتی می شود. ترخیص کاال ها در گمرک 
به مشکل برخورده است. ما اگر جنسمان را به ریال 

بفروشیم در این بی ثباتی کلی ضرر می کنیم…
احس��اس کردم دارم به رادیو اقتصاد گوش می کنم. 
وس��ط حرفش پریدم و گفتم: مرد حسابی… شما 
اگر راست می گویید فاکتور را به یوآن چین بدهید! 
مگر تا به حال من چیزی جزاجناس چینی از ش��ما 

خرید کرده ام که باید پولش را به دالر بدهم…
از آن روز ب��ه بعد دیگر صحبتی در مورد نوس��انات 

نرخ ارز با بیماران نکردم!

طنز

دارم ب��د درد دردس��ری برای خودم درس��ت   دکتر افشین قناد
می کن��م. مفه��وم روتیتر این مطل��ب اینه که 
دارم تلویح��ا قول میدم برای هر ش��ماره مطلب��ی تحویل بدم. چکار 
کنم؛ هم وسوس��ه میش��م برای ای��ن کار، هم از عواقبش می ترس��م. 
س��وژه پیدا کن، وقت بذار برای نوشتن، به موقع برای چاپ برسون.... 

اما هرچه باداباد. شروع می کنم. 
یکبار توی نش��ریه ای نوش��ته بودم هر وقت جایی بودی که سیامک 
ش��ایان امین )همین رییس ما توی این مجله( هم بود مواظب باش؛ 
چون ه��ر آن ممکنه خاقیتش گل کنه و پیش��نهادی بده و گرفتار 

یادداشت های یک دندان پزشک آنرمال

نگینجان
تولدتمبارک!

بش��ی. حاال هم همینطور شده و وس��ط اینهمه کار که سرش ریخته 
یکه��و رفته مجوز مجله گرفت��ه. اصا تابوره اش می��خ داره این آدم؛ 
هیچ رقم نمی تونه آروم بش��ینه. خ��وب هم می دونه کیا مثل خودش 
سرش��ون درد می کنه. بافاصله تصویر مجوز نش��ریه رو به اش��تراک 
گذاشته و بعد زنگ زده که: »سام حضرت استاد! مجوز رو دیدید؟«. 
همیش��ه پای تلفن منو با این عنوان خطاب می کنه. راستش بدم هم 
نمیاد. بگذریم. ش��ما بگید این سوال یعنی چی؟ درست مثل اینه که 
باتش��بیه به یکی از این عزیزانی که بیمارن��د نه مجرم زنگ بزنی و 
بپرس��ی: »س��ام حضرت معتاد! جنس های اعا رو دیدید؟«. خیلی 
زرنگ��ه. خ��وب می دونه عاقه من به خ��ودکار و کاغذ و مطبوعات به 
مراتب بیش��تر از توربی��ن و دندون و مطبه. اعض��ای تحریریه رو هم 
معرفی می کنه که بیشتر وسوسه ام کنه. اما من که احتیاج به تحریک 
و تهیی��ج ندارم؛ نزده می رقصم. پیش بینی نتیجه مکالمه ما آس��ونه. 

تسلیم می شم، همون ثانیه اول. 
ح��اال فقط ی��ک کار مونده. درواقع س��خت ترین و مهم ترین کار. کی 
می خواد این دس��ته گل تازه رو تقدیم عیال کن��ه؟ منظورم اینه که 
ب��ا چه رویی برم بگ��م ی��ک کار مطبوعاتی دیگه واس��ه خودم جور 
کردم؟ مجس��م می کنم روبروم وایس��اده و میگ��ه: »خبرنامه انجمن، 
ویژه نامه کنگره، مجله پیام دندان پزش��کان، ویرایش کتاب همکاران، 
تالی��ف کتاب خ��ودت... واقعا همه این ها برات ک��م بود که رفتی یک 

هووی دیگه سرم آوردی؟«. حق داره. آرزو به دلش مونده یکبار جای 
کتاب های ویرایش و ش��عر و رمان، یک جزوه دندان پزش��کی دس��تم 
ببینه. میگه: »اون یارو کیه.... نوام چامس��کی رو خوب می  شناسی اما 
اگه بپرسم این کامپوزیت چه جور ماده ایه و جنسش چیه زبونت بند 
میاد«. انصافا همه این ها رو راس��ت میگه. اما این حرف ها که واس��ه 
من نون و آب نمیش��ه. راه انداختم حاال باید جا بندازم. همینطور که 
حیرون با خودم کلنجار میرم، ته دلم قرصه و می دونم که مارمولک تر 

از این حرف ها هستم و کارم رو خوب بلدم. 
بهترین فرصت، یک مهمانی خانوادگی س��ت. همه، بخصوص ایشان، 
س��رحالیم و مشغول بگو بخند. حاال وقتشه پس��ر. توانایی هاتو نشون 
بده. خیلی عادی میگم: »راس��تی پنجش��نبه این هفته جلسه انجمن 
نمیرم«. یک سیگنال مثبت که اثر قابل توجهی در تلطیف فضا و نرم 
ک��ردن قلب های زخم خورده از انجمن داره. چن��د لحظه بعد که تیر 
اول خوب به هدف نشس��ت، با ژست مخصوص اینجور وقت ها، تیکه 
مین��دازم که: »آخه قراره با همکار ها بریم جش��ن تولد یک کس��ی«. 
چون می دونه هر مرضی داش��ته باشم این کاره نیستم، می فهمه نوبت 

بازی اونه و مثا با تمسخر می پرسه: »اااا... تولد کی مثا؟«
 کار داره خوب پیش میره. اینبار با ژست مخصوص اینجور شوخی ها 
میگم: »نمی  شناسی. تولد نگینه«. دمش گرم، خیلی خانمه؛ بازی رو 
ادامه میده: »به به چش��مم روشن. مبارک باشه!« همه شروع می کنن 
به خندیدن و بهترین زمان برای اعام موضوع فرامی رس��ه: »یکی از 
دوستان مجوز مجله ای گرفته با اسم نگین دندان پزشکی و می خوایم 
اولین جلس��ه تحریریه شو برگزار کنیم« و اینچنین می شود که هووی 

بعدی هم بدون جنگ و خونریزی وارد خانه می شود. 
پس دوس��تان اگر عمری بود و از ش��ماره دوم اخراجم نکردند هر ماه 
حول وحوش همین صفحه خدمت می رس��م. اینک شما عزیزان را با 
طرح یک سوال تا شماره بعد به خدا می سپارم: انصافا چه چیزی 
در این دنیا بهتر از یک همس��ر با گذش��ت و فداکار است که با 

این واقعیت کنار آمده که شوهرش بیمار است نه مجرم؟
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ذرهغذاییازمیاندندانها

تارویمخآدمها!

 میان ردیفی از ستون های سفید یک مرد سبزپوش چقدر به چشم می اید. این همان 
اتفاقی است که ممکن است در میان دندان های شما رخ دهد

 ذرات باقی مانده غذا تنها میان دندان ها باقی نمی مانند، 
گاهی روی مخ شما می روند و آزارتان می دهند.

مهیب و زشت و آزاردهنده، بزرگ نمایی ذرات غذایی باقی مانده میان دندان ها

 زوایای پنهان دهان شما توسط نخ دندان در 
دسترس قرار می گیرند و ذرات غذایی همانند 

مجرمان فراری شکار می شوند

با اینکه چهره در این تصویر به شکل مبالغه آمیزی دفورمه شده 
است اولین چیزی که به چشم می اید ذره غذایی جا مانده میان 

دندان هاست. ایده بکری برای تاکید براهمیت نقش نخ دندان

وقتی یک تکه غذایی میان دندان ها گیر می کند و تالش فرد برای خارج کردن آن 
ناکام می ماند، گویی که ذره غذایی جان می گیرد و شخصیت پیدا می کند و حتی بعید 

نیست روبروی شما مانند یک رقیب یا دشمن بنشیند؛ همچون یک آیینه دق.

بند بازی مرغ و گاو روی نخ دندان ممکن نیست! همه آنها سقوط می کنند!

دندان پزشکان نخ دندان را وسیله ای برای زدودن پالک میکروبی از فاصله میان 
دندان ها و نقاط دور از دسترس مسواک می دانند. اما احتماال طراحان گرافیست 
برای تبلیغات نخ دندان باید سوژه ملموس تری را مدنظر قرار دهند که مردم را 
با اهمیت و کاربرد نخ دندان در حفظ س�المت دندان ها و بهداش�ت دهان آشنا 
کند.در صفحه گالری این ش�ماره مروری داریم بر برخی از خالقانه ترین ایده ها 
برای معرفی و تبلیغ نخ دندان. نکته جالب توجه در این پوسترهای تبلیغاتی در 
کنار ایده های بکر و متفاوت و س�ادگی برخی از آنها، استفاده از روش های غیر 

مستقیم برای رساندن پیام است.
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نقاطی هستند که هیچ انگشتی به آنها دسترسی ندارد. اینجاست که پای نخ 
دندان به میان می آید.
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   آیا درمان ارتودنسی باید
 در انحصار متخصصان ارتودنسی باشد؟

متخصصیاعمومی؛
مسالهایناست!

دکتر امیر عزمی
عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران شعبه فارس

ش�بکه های اجتماعی نظیر فیس�بوک و تلگرام جدا از تم�ام کاربردهایی که در زمینه 
اطالع رسانی و سرگرمی برای کاربران خود ایجاد می کنند یک کارکرد ویژه برای جامعه 
پزشکی و دندان پزشکی داشته است و آن فراهم آوردن فضایی برای تبادل نطقه نظرات 
علمی و صنفی است، اتفاقی که پیش از این و در فضای حقیقی امکان برقرار کردن آن 
وجود نداشت که یکی از دالیل آن مشغله های زیاد جامعه پزشکی و عدم امکان اجتماع 
آن ه�ا در یک فضای حقیقی و زیر یک س�قف بود. اما در روزهایی که ش�بکه ارتباطی 
تلگرامی بیش از پیش در میان کاربران ایرانی رونق یافته اس�ت، جامعه دندان پزشکی 
کشور نیز از این امکان برای تشکیل گروه های علمی و صنفی و تبادل نظر و اطالع رسانی 

در زمینه حرفه خود   نهایت استفاده را برده اند. 
گروه انجمن دندان پزشکی ایران شعبه فارس یکی از گروه های فعال صنفی در تلگرام 
است که نزدیک به هزار عضو دارد. رویکرد این گروه انتشار و تبادل مطالب و اخبار علمی 
و صنفی اس�ت. جدا از این شنبه هر هفته حوالی سایت 11 شب یک پانل علمی آنالین 
در این گروه برگزار می ش�ود. در این برنامه هفتگی پس از ارایه یک برنامه نیم س�اعته، 

سخنران به پرسش های دیگر همکاران پاسخ می دهد. 

ماجرا از انتشار یک عکس در گروه انجمن دندان پزشکی ایران شعبه فارس آغاز شد. 
دکتر مرتضی عشاق که خود یک متخصص ارتودنسی است تصویری از نامه سرپرست 
شبکه بهداشت ورامین خطاب به رییس سازمان نظام پزشکی ورامین با تاریخ خرداد94 

منتشر کرد که محتوای آن چنین بود: 
 »احتراما به استحضار می رساند بر اس�اس بخشنامه شماره ]...[ مشاور معاون درمان و 
سرپرست امور دندان پزش�کی وزارت بهداشت، دندان پزشکان عمومی مجاز به درمان 
بیماران با ارتودنس�ی ثابت نیس�تند ولی متاس�فانه در بازدیدهای کار شناسان محترم 
واحد نظارت بر درمان ش�بکه مشاهده ش�ده است که برخی دندان پزشکان عمومی به 
این موضوع توجهی نداش�ته و گذراندن دوره های آموزش�ی ارتودنس�ی کوتاه مدت را 
مالک ومجوز فعالیت در این زمینه می دانند. لذا خواهشمند است در جهت شفاف سازی 

موضوع، راهنمایی های ارشادی خود را در این موضوع مبذول فرمایید.« 
حق انجام درمان ارتودنس�ی توسط دندان پزش�کان عمومی همواره یکی از موضوعات 
چالش برانگیز صنفی دندان پزشکی بوده است که تا امروز بار ها بهانه ای برای بحث و جدل  
میان دندان پزشکان عمومی و برخی متخصصان ارتودنسی قرارگرفته است. این بار نیز 
انتشار این تصویر فرصتی فراهم کرد برای شکل گیری یک میزگرد آنالین و تبادل نظر 

جمعی از دندان پزشکان. 

 گزیده ای از کامنتهای منتشر شده
 با این موضوع را در ادامه می توانید بخوانید: 

مرتضی عشاق: 

امیز عزمی:  دکتر عشاق به نظر شما این کار قانونی است؟ 

مرتضی عش�اق:  من متاس��فانه اطاعاتم از قانون در حدی س��ت که 
بی قانونی نکنم

امی�ر عزمی:  م��ن خودم ارتو کار نمی کنم ول��ی فکر نمی کنم هیچ 
ارگانی خصوصا دانش��گاه اجازه داشته باشد حق کار دندان پزشکی را 

از همکاران عمومی بگیرد. 
ارتو، ایمپلنت، ترمیمی، اندو و... همه نیازمند علم، هنر و تجربه است و 
تا زمانی که قصوری از طرف همکاری در کلیه موارد دندان پزشکی رخ 

ندهد و همچنین شاکی خصوصی نباشد نمی توان از کاری منع کرد.

مرتضی عشاق:  آن نخل ناخلف که تبر شد ز ما نبود
ما را زمانه گر شکند ساز می شویم

قاس�می:  اگر این تفکر ترویج ش��ود دندان پزش��ک عمومی در حد 
بهداش��تکار ح��ق کار خواهند داش��ت، چ��ون برای اکث��ر کارهای 

دندان پزشکی تخصص های جدا داریم. 

احمد هوشمندی: همه یادمون هست زمانی که ایمپلنت اینقدر وارد 
بازار نشده بود ارتودنسی در دانشکده ها بخش کاما ایزوله ای داشت و 
به هیچ وجه حتی اجازه بازدید از بخش ها را به دانشجویان نمی دادند. 
ولی با فراگیر ش��دن آموزش ایمپلنت توسط شرکت های واردکننده، 
ارتودنس��ی هم آموزش داده ش��د و طلس��م شکس��ت وچه در بین 
همکاران عمومی و چه متخصص کس��انی هستند که کإرهای خوبی 

می کنند و کس��انی هم در هر دو گروه هس��تند 
که کإرهای بد به بیمارشان تحویل می دهند که 
همه ما از هر دو گروه دیده ایم. ولی متاسفانه در 
فضای دندان پزش��کی همکاران انحصارطلبانه و 
تنگ نظرانه برخورد می کنند. یادم هست زمانی 
که اولی��ن دوره های ایمپلنت در ش��یراز برگزار 
می شد یکی از متخصصین گفته بود که من میام 
این کاس ها را به اتش می کشونم؛ که برای من 
جای س��ْوال بود مگر اس��تادی هست که اینقدر 
نگ��ران رزق و روزی اش باش��د که فک��ر کند با 
محدود کردن دیگران درامدش تأمین می شود؟ 

مریم شنطیا:  برای خود من جای بحث بود که 
در ۵ س��ال دوره رزیدنت��ی جراحی که تقریبا ۲ 
س��ال اولش درس های عمومی خوانده می شه و 
رش��ته ای که اینقدر فراگیره مگه چقدر زمان به 
آموزش ایمپلنت اختصاص داده می شه که بعضی 
از متخصصی��ن ب��ه این کاس ه��ا بدبینانه نگاه 

می کنن یا مسخره می کنن؟

علی رض�ا جهانگیرنی�ا:  درود ب��ر ش��ما خانم 
دکتر. تعداد س��اعات فراگی��ری دروس عمومی 
دوره رزیدنت��ی جراح��ی دهان و ف��ک و صورت 
۴٣۰س��اعت و دروس تخصصی ۸۷۲۰س��اعت 
است؛ تعداد س��اعات دروس عمومی ۵٪  دروس 
اختصاصی ست. تعداد ساعات ایمپلنتولوژی نیز 

حدود ۶۰ساعت می باشد. 

بی�ژن فاخری:  طبق اخرین آمار نظام پزش��کی 
س��ال ۹۲ فقط ۷درصد دندان پزش��کان کشور 

متخصص هستند.

نوید ناص�ری:  آقای دکتر عزمی عزیز و س��ایر 
عزیزان همکار!

با س��ام. بعد از خواندن مطالب همکاران عزیزم 
تصمیم گرفتم به عنوان نماینده شما در شورای 
عالی سازمان نظام پزشکی برای چند دقیقه وقت 
گرانبهایتان را تصدیع نمایم. امید که به همفکری 
و همگرایی بیش��تری برای روش��ن تر شدن راه 

آیندگانمان منجر شود: 
بشنو از نی چون ش��کایت می کند/ از جدایی ها 

حکایت می کند
کز نیس��تان تا مرا ببریده اند/ در نفیرم مرد و زن 

نالیده اند
هر کس��ی کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید 

روزگار وصل خویش

متخصصین رشته های دندان پزشکی اصالتاً هویت 
خود را از دندان پزش��ک عمومی ش��دن کس��ب 

می کنند و جفایی بیش نیس��ت که متخصصین 
هویت اولیه خود را خوار سازند و با نگاهی از باال 

به پایین به دندان پزشکی عمومی نگاه کنند. 
)در این گفتار کوتاه اینجانب در خصوص رش��ته 
ارتودنس��ی اظهار نظر می نمای��م و در خصوص 
مناقشات رشته های دیگر همچون ایمپلنت، لیزر 
و... اشاره ای نکرده؛ چرا که از حوصله بحث خارج 

است.( 
مشکل اساسی در این بحث خاء قانونی می باشد، 
که قبًا اینجانب به تفصیل در این موضوع صحبت 
کرده ام. نه بنده، نه متخصص ارتودنسی دیگری و 
نه حتی انجمن تخصصی ارتودنس��ی قانوناً حق 
سلب انجام درمان ارتودنس��ی از دندان پزشکان 
عمومی را نداشته و نخواهیم داشت. نظر اینجانب 
در بررس��ی پرونده های پزش��کی قانونی و نظام 
پزش��کی در صدور رأی وابس��ته ب��ه عمومی و 

متخصص بودن درمانگر متفاوت نبوده است. 
در بی��ن برخی از متخصصین هم نمی توان جای 
خالی اصول اولیه اخاق پزشکی و وجدان کاری 
را انکار کرد. از س��ویی نه می ت��وان منکر درمان 
های بدون نقص برخی از دندان پزشکان عمومی 
که با انتخاب صحیح کیس صورت گرفته است، 
ش��د ونه می توان از مبادرت ب��ه درمان برخی از 
مال اکلوژن های پیچیده توسط برخی همکاران 
عموم��ی و در نتیجه مش��کات ج��داً غیر قابل 
تصحیح که حتی توس��ط یک تیم متخصص از 
رشته های مختلف قابل درمان نمی باشد چشم 

پوشی نمود. 
م��ا وارث عدم دوراندیش��ی مس��ئولین دولتی و 
انجمنی دهه های قبل خود هس��تیم. زمانی که 
می توانستند با قانون گذاری همراه دوراندیشی از 

بوجود آمدن چنین مشکاتی جلوگیری کنند. 
هیچ قان��ون مترق��ی ای نمی تواند پزش��ک و یا 
دندان پزش��ک عمومی را از عائق خود قانوناً دور 
نگاه دارد و باید قانون گذار شرایط قانونی رسیدن 
ب��ه عائ��ق کاری را برای ایش��ان فراهم س��ازد. 
مشکل از آنجایی شروع شد که متولیان آموزش 
و بخصوص برخ��ی متخصصین در عین آموزش 
ن��دادن، نتیجه کار هم��کاران عمومی را قضاوت 
کردن��د. کاری ک��ه قاعدتا نتیج��ه آموزش های 
ناکافی و اغلب غیر مجاز و توسط شرکت ها و افراد 
سودجو برای فروش و سود بیشتر بود و نتیجه کار 
فقط منجر به مواجهه همکاران دندان پزش��ک با 

بیماران شاکی و بند های قانونی شده است. 
ای��ن ع��دم دوراندیش��ی ها تنه��ا مخت��ص ب��ه 
دندان پزش��کی نبود و در رش��ته های پزش��کی 
مش��کاتی از این دس��ت بیش��تر یافت می شود 
)مناقش��ات همیش��گی در مباحث پوست بین 
متخصصین پوست و پزشکان عمومی، سونوگرافی 

بین متخصصین رش��ته های پزشکی، جراحی های زیبایی بین 
تخصص ه��ای مختلف جراحی، کاش��ت م��و بین متخصصین 

مختلف و پزشکان عمومی و...( 
ما از یک س��و در قوانین داریم که پزش��کان و دندان پزش��کان 
عمومی حق انجام تمامی درمان ها را دارند مگر اینکه مشکلی 
برای بیمار ایجاد نمایند و از سوی دیگر قانون دیگری داریم که 
ش����اغان حرف پزشکی منحصراً مجازند به درمان ا٪ن گروه 
از بیماران بپردازند که در دوران تحصیل دوره ا٪موزش��ی ا٪ن 
را طی نم��وده و یا مدارک الزم را از مراکز مجازی که به تایید 
وزارت بهداش��ت، درمان و ا٪موزش پزشکی رسیده باشد، اخذ 

نموده باشند. 
  همان طور که هم��کاران ماحظه می فرمایند تعارض، تضاد و 

خاء قانونی کامًا محرز می باشد. 
شاید جای خالی دوره های توانمندسازی اصولی )برای همکاران 
غی��ر عاقه مند به اخذ مدرک تخص��ص( زیر نظر مراکز مجاز 
دارای متخصصین کار آزموده، بهترین متمم برای قوانین فوق 

باشد که متاسفانه مغفول مانده است. 
zشکاتی از این دست سالیانی پیش نظام سامت کشور های 
مترق��ی را نیز درگی��ر کرده بود که را حل های��ی همراه با دور 
اندیش��ی و فاقد تنگ نظری برای آن اندیشیده شد. برای مثال 
در آمریکا برای ارتودنس��ی ثابت تریاژ هایی تعریف شد که حد 
پیچیدگی و تخصصی بودن درمان را مشخص می کند و از سوی 
دیگر دوره های آموزش و توانمندسازی ارتونسی ثابت زیر نظر 
مستقیم انجمن ارتودنتیست ها تعریف شد. دنداپزشکانی که بر 
اساس تریاژ های تعریف شده اقدام به پذیرش بیمار می نمایند 
و دوره های آموزشی مجاز را گذرانده اند تحت حمایت قوانین و 

بیمه های مسئولیت حرفه ای هستند. 
از نظر اینجان��ب نیاز به اختراع مجدد چرخ نیس��ت؛ بنابراین 
می توان   همان طور که کل علم دندان پزشکی نوین و تخصص های 
مربوطه را از آنان دریافت کرده ایم، از تجربیات و قوانین برآمده 

از مشکاتشان نیز بهترین استفاده را نماییم. 
ب��ا آرزوی کاهش تقابل بین هم��کاران و رفع خاء های قانونی 
در آینده ای نزدیک. اینجانب آماده پذیرش تمامی پیشنهادات 
شما بزرگواران جهت طرح و پیگیری در سازمان نظام پزشکی 

و وزارت بهداشت می باشم. 

امیر عزمی:  ممنون دکتر ناصری عزیز 
بس��یار کامل و جامع توضیح دادی��د ولی دکتر جان! همانطور 
که فرمودید بسیاری از بزرگان دندان پزشکی مانند دکتر میش 
در ایمپلنت، عمومی هس��تند و حتی در ش��هر خود ما شیراز 
بزرگانی مانند دکتر حقانی، دکتر شهبازی، دکتر صفایی و… 
که بس��یاری از آموزش ها را در دانش��کده شیراز از این بزرگان 
آموختیم. یا در ایمپلنت از خدمات دکتر صادقی، دکتر امامی، 
دکتر دین پرور و... در آموزش نمی توان گذشت. در صورتی که 
هیچ کدام از متخصصین شهر شیراز همت کافی برای آموزش 

به خرج ندادند و همینطور در لیزر ترمیمی اندو و غیره...
دکتر جان حتی در هیات مدیره خود ما همکار متخصصی که 

خود را حامی دندان پزشکان خصوصا عمومی ها می دانست 
زمان��ی که منافع مالی و منافعش در تضاد ش��د با چه الفاظی 
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خود و دوس��تان متخصصشان در مورد عمومی ها 
صحب��ت نمودن��د و عمومی ه��ا را در ح��د یک 
بهداش��تکار پنداش��تند؛ در حالی که بسیاری از 
همکاران عمومی ما در دوران دانشگاه اساتید این 

عزیزان بوده اند.

علی امامی: ممنون از دکتر عزمی عزیز. ای کاش 
به آن حد از نگرش برسیم که فارغ از نام و عنوان 

به توانایی افراد ارزش دهیم

رسول قیصری:  دوستان و همکاران عزیز!
به این ش��کل و ادبیات موضع گیری کردن دور از 
اخاق و احترام بوده و مش��کلی رو حل نمی کنه. 
همه می دونیم که در هر صنفی و در هر جایگاهی 
چه عمومی و چه تخصص��ی آدمای خوب و بد و 
همکارانی با کار با کیفیت باال و پایین داریم. اینکه 
کس��ی تخصص می گیره انتظار می ره که کارش 
بهتر و تخصصی تر بش��ه و البته بس��ته به توانایی 
فرد ممکنه محقق هم نشه. در این بحث مقایسه 
عمومی یا متخصص مطرح نیست و ضربه زدن به 
کل دندان پزشکی هست که خیلی ها هم منتظرن 
این رش��ته زمین بخوره. عموما نظر بر این هست 

که: 
اوال آموزش همیشه مفیده و همه باید تاش کنند 

علوم و درمان های جدید رو یاد بگیرن. 
دوما هر کسی بر اس��اس تواناییهای علمی وهنر 
دس��تش می تونه در حیطه دانش خودش درمان 
انجام بده؛ به ش��رطی که سامتی و منافع بیمار 
به خطر نیفت��ه و و به دنبال اون جایگاه حرفه رو 

تنزل نده
ش��خصا با تجربه ای ک��ه این چند س��ال دارم و 
ش��رایط درمان رو در ش��یراز و اطراف رصد کردم 
و با پرونده هایی که کار شناس��ی کردیم مش��کل 
رو در این می بین��م که همکاران عمومی انتخاب 
بیمار مناسب را دست کم می گیرند و بیمارانی رو 
تحت درمان ناقص یا مشکل دار قرار دادن که واسه 
متخصص مربوطه هم سخت محسوب می شه. در 
واقع نه انحصار تخصصی کار صحیحی است و نه 
اینکه همکاران عزیز هر بیماری مراجعه کننده رو 

تحت درمان قرار بدهند. 

قاس�می: بس��یار  جامع وکامل دندان پزش��کان 
متخصص اساتید عزیز ما هستند واز آن ها انتظار 

می رود که با شاگردانشان مهربان باشند. 

نوشین: با سام خدمت همکاران عزیز. در برخی از 
نقاط کشور به دلیل نبود متخصص، دندان پزشکان 
عمومی ناچ��ار به ارائه خدمات تخصصی از جمله 
ارتودنس��ی به ویژه از نوع پیش��گیرانه در سنین و 

موارد خاص هستند که البته این امر باید با مطالعه 
و کسب دانش کافی در این زمینه صورت پذیرد. 

رسول قیصری:  ضمنا این مباحث ریشه در مسائل 
دیگه داره از جمله افزایش غیر کار شناسی پذیرش 
دندان پزشکی و به دنبال اون اشباع بازار کار. جهت 
اطاع دوستان عرض کنم دانشجویان ورودی ۹١ 
ش��یراز که بهمن ماه وارد بخش جراحی می ش��ن 

١۰۰ نفر هستن که ۴ برابر دوره های ما هستن. 
مساله دیگه کوریکولوم جدید آموزش دندان پزشک 
هس��ت که خیلی محدود و تخصصی ش��ده مثا 
جراحی دندان نهفته کا از آموژش عملی عمومی 

حذف شده
با همه این تفاس��یر بهتر است برای ارتقاء جایگاه 
دندان پزش��کی همه متحد و هوش��یار باشیم و با 
کمک به همدیگر در انجام بهترین درمان ها، بهانه 
دست بدخواهان نداده و ذهنیت جامعه رو مثبت 

نگه داریم

س�یامک ش�ایان:  ممنون از دکتر ناصری عزیز. 
این بخش از یادداش��ت ایشون برایم بسیار جالب 
و قابل تامل و س��تایش بود. به نظرم ریش��ه بروز 
چنین چالش ها و مشکاتی در حوزه دندان پزشکی 
در این چند س��طر خاصه شده است: »مشکل از 
آنجایی شروع شد که متولیان آموزش و بخصوص 
برخی متخصصین در عین آموزش ندادن، نتیجه 
کار هم��کاران عمومی را قضاوت کردند. کاری که 
قاعدتا نتیجه آموزش های ناکافی و اغلب غیر مجاز 
و توسط ش��رکت ها و افراد سودجو برای فروش و 
سود بیشتر بود و نتیجه کار فقط منجر به مواجهه 
همکاران دندان پزشک با بیماران شاکی و بند های 

قانونی شده است.« 

مرتضی عش�اق:  سپاس دکتر ناصری عزیز، لطفا 
همی��ن توضیحات و راهکار ه��ا را در گروه انجمن 

ارتودنتیست ها ارائه فرمایید.

نوید ناص�ری:  ممنونم مطالب رو بخوبی اش��اره 
فرمودید

بنده هم افتخار می کنم که در محضر اساتید محترم 
متخصص و همچنین اس��اتید عزیز دکتر حقانی، 

دکتر شهبازی و دکتر صفایی آموزش دیدم. 
ه�یچک��س نم��ی تواند منک��ر زحمات ش��ما و 
س��ایر همکاران پرتاش در عرص��ه بازآموزی ها و 

فعالیت های علمی شود. 
امیدوارم تقابل جای خود را به تفاهم بدهد و آینده 

ای روشن را شاهد باشیم
دکتر عزمی شما خود ش��اهد هستید که یکی از 
دالیل متعدد استعفای اینجانب از ریاست دانشکده 

دندان پزشکی، گذشته از مشکات زیربنایی دانشکده و عدم 
وج��ود عزم کافی برای حل آن ه��ا، همین نگاه تنگ نظرانه و 
محقران��ه متخصص به عموم��ی بود که قاب��ل تحمل برای 

اینجانب نبود. 
باید بدون هر گونه ُعجبی، دس��ت به دس��ت هم داد و در راه 
ارتقاء حرفه دندان پزشکی و ارائه خدمات بهتر به مردم تاش 

کرد

نازیال ش�هبازی: با سام و تشکر از شما که با سعه صدر و با 
اشراف کامل به مش��کات همکاران در این حوزه وارد بحث 
ش��دید. حضور افرادی چون ش��ما که بدون تعصب واقعیات 
جامعه دندان پزش��کی را رصد می کنن��د و تحلیل های واقع 
گرایانه از مش��کات و مسائل آموزش��ی و حرفه ای دارند در 

سیاست گزاری ها و تصمیم گیری ها بسیار خالی است، 
انشاءاهلل این بحث ها بدون موضع گیری های متعصبانه تداوم 
یابد و گوش ش��نوایی هم برای شنیدن حرف های منطقی و 

مستدل پیدا شود. 

ببخش��ید منظورم جای ش��ما در آن مجامع خالی اس��ت و 
بایستی از حضور صاحب نظرانی چون شما استفاده شود. 

نوید ناصری: جناب دکتر عش��اق عزی��ز! بنده و جناب آقای 
دکت��ر آخوندی این موارد را ٣ س��ال در هیأت مدیره انجمن 

ارتودنتیست ها مطرح کردیم ولی... 

حمید کوهپیما: س��ام دوس��تان.الزم دیدم ی��ک خاطره را 
مربوط به این موضوع عمومی کنم:

چندس��ال پیش با بیمار ارتودنسی ثابت خود بخاطر مسائل 
مالی دچار مش��کل شدم )بزرگ ترین علت شکایات بیماران( 
و پرونده بنده در نظام پزشکی در کمیته ای به ریاست استاد 
پاکشیر و حضور همکار عمومی مان روی میز قرار گرفت. بعد از 
استماع سخنان و رویت کامل پرونده و البوم کیسهای دیگرم 
می دانید دکتر پاکشیر به بنده چه گفتند؟ تصور می کنید از 
طرف ایش��ان چه برخوردی با من شد؟ ایشان فرمودند: پسر 

این کار ها رو از کجا اموختی؟ چرا تخصص امتحان ندادی؟ 
دستی به گرمی بر شانه ام گذاشت و بدرقه ام کرد. من بعد از 
حدود بیست س��ال ترک دانشکده بر دستان ایشان به عنوان 
استاد و ممعلم خود بوسه زدم. زمانی که اتاق را ترک می کردم 

چشم های همکار عمومی ما دیدنی و تماشایی تر بود.
این را به این جهت گفتم که اگر کارتان بی ایراد باش��د حتی 

دکتر پاکشیر هم در کنارتان خواهد بود.

احمد هوش�مندی: با تشکر از سعه صدر دکتر ناصری عزیز، 
همان طور که فرمودید سبقه و ریشه تخصص، دندان پزشکی 
عموم��ی می باش��د و همانطور ک��ه یکی از همکاران اش��اره 
کردند به هنگام مواجهه منافع هس��ت که هویت اصلی افراد 
معلوم می شود؛ کما اینکه اعضا هیات مدیره انجمن ها و نظام 
پزشکی ها پس از کسب أرا که عمدتا از دندان پزشکان عمومی 
رای کس��ب می کنند ولی هنگام قانون گزاری به نحوی عمل 

می کنند که فقط منافع گروه های تخصصی لحاظ 
می شود و دو مورد را نادیده می گیرند:

اول اینکه نمک خوردند و نمکدان شکس��تند و 
دوم نخبگان��ی که تحصی��ات اکادمیک باالیی 
دارند ولی ترس از نرس��یدن رزق  وروزی ش��ان 
دارن��د و ای��ن جای تاس��ف دارد که م��ا هر چه 
درجات علمی بیش��تری داری��م انحصارطلب تر 
می ش��ویم. مصداق عینی عرایض بنده تصویب 
قانونی در انجمن ایمپلنتولوژی بود که منحصر به 
سه رشته تخصصی شده بود که فکر کنم به تازگی 

تغییر کرد

حمی�د کوهپیم�ا: در کناب پروفی��ت آمده در 
درمان های ارتو مرز عملی بین عمومی و متخصص 
فقط توانمندی است. دندان پزشک عمومی سعی 
کند درمان های پیچده را به متخصصین محترم 

واگذارد.

احمد هوش�مندی: طبیعتا جامع��ه از نخبگان 
انتظ��ار تنها یک بعدی بودن ن��دارد. ما همه باید 
قب��ل از دکتر بودن آدم باش��یم. هرچ��ه آدم ها 
بزرگ تر و مطرح تر می ش��وند به  همان نس��بت 
عیوبش��ان برجسته تر می شود؛ پس هم جامعه و 
هم همکاران از دوس��تان متخصص که اکثرا در 
کسوت استاد دانش��گاه هم تشریف دارند انتظار 
دارند که متوجه باش��ند که قبل از پزشک بودن 
مسولیت سنگین استادی و معلمی را هم به عهده 

دارند که مسولیت سنگینی هست.

احمد هوشمندی: من به عنوان یک دندان پزشک 
وقتی در همین شهر شیراز خودمون می بینم یک 
همکار متخصص س��ایر هم��کاران عمومی را به 
قصد جذب مریض تخریب می کند اولین چیزی 
که به ذهنم می رسد اصل موضوع تخریب نیست؛ 
بلکه این است که بزرگان ما چه کوچک هستند 

و ما فکر می کردیم ان ها بزرگند. 

البته من این ها را نه از باب گایه یا جبهه گیری 
نوش��تم چون گروه خودی و دوس��تانه هست و 
همه تش��ریف دارند نوشتم تا ایرادات جمع شهر 
و استان خودمان را بازگو کرده باشم و راهی برأی 
حل موضوع پیدا کنیم  و اال من اینو هم می دونم 

که: 
درختی که بد هست وی را سرشت

گرش بر نشانی به باغ بهشت
سرانجام تلخی ببار آورد
همان میوه تلخ بار آورد

حمید کوهپایه: دوس��تان و همکاران! متاسفانه 

بعضی از افرادی که به اش��تباه به این حرفه روی 
آورده اند یا از بخت بد مردم مدرک دانشگاهی بر 
دیوار دکان خود زده ان��د چنان اخاق و وجدان 
کاری را نادیده می گیرند که کارشان به هیچ وجه 

قابل دفاع نیست.
یک��ی از همی��ن دوس��تان که بیش��تر از پنجاه 
س��رتیفیکیت و گواهی بر دیوارهای دکان خود 
زده و دیوار س��رتیفیکت درس��ت کرده سه سال 
دختر بچ��ه ای را با دو عدد بن��د ارتو به تنهایی 
روی دندان های ش��ش پایین بدون هیچ براکتی 
بازی م��ی داد و دختر بیچاره ب��ه بنده گفت که 
نمی دانم چرا توی این سه سال دندان هایم تغییر 
نمی کنند؟ جالب اینکه صاحب دکان بیش��تر از 
۷۵٪ هزین��ه درمان را از بیم��ار گرفته و انتظار 
داشت بنده درمان را با ۲۵٪ باقیمانده تمام کنم 
در حالی که تمام ابزار و وس��ایل ارتو ایشان چند 

بند کهنه و مستعمل بود.
لذا همکاران عمومی من اگر علم و اخاق پزشکی 
را فرام��وش نکنیم هیچ��گاه در هیچ محکمه ای 

محکوم نخواهیم شد

احمد هوشمندی: دکتر جان شاید من بد نوشتم 
ی��ا بد مطلب را ادا ک��ردم. اصا منظور من همه 
بزرگان که نیس��ت. تذکر جنابعالی بجا هس��ت. 
منظور من این بود ک��ه همه بزرگان آن طور که 
ما فکر می کنیم هم نیستند؛ در صورتی که انتظار 
هس��ت س��عه صدر بزرگ و روح بزرگ و منش 
بزرگ و رفتار بزرگانه داش��ته باشند. به هر حال 
متشکر از شما منظور بنده هم همه بزرگان نبود 

عذر می خوام.

اب�وذر: با حضور ابزار و سیس��تم ها و مواد جدید 
همانگون��ه که درمان هایی از جمله اندو، پرتز و... 
دچار تحوالتی مهم در درمان و کیفیت ارایه آن 
شده اند، ارتو نیز به عنوان شاخه ای از درمان های 
دندان پزشکی از این قاعده مستثنی نبوده، حضور 
تکنولوژی امکان ارایه درمانی ساده تر و اسان تر را 
فراهم نموده که هرچند نافی و جایگزین اطاعات 
علمی و طرح درمان صحی��ح نخواهد بود اما به 
هر رو این مانع را جهت درمان های غیر پیچیده 

کمرنگ تر می کند. 

احمد هوشمندی:
در ایمپلن��ت نرم افزاری وجود دارد که با تکمیل 
یک پرسش��نامه بهتری��ن طرح درم��ان و ابعاد 
ایمپلنت، پروگنوز، درمان و تمام جزییات درمان 
را و اندیکاسیون چه نسبی چه مطلق، چه کنترا 
را به دندان پزش��ک می گوید. شاید برأی ارتو هم 
باشد یا در اینده تهیه شود. پس در حقیقت با این 

تکنولوژی همه ما  یک تکنسین و نصاب هستیم!

احمد هوشمندی: جناب دکتر عشاق عزیز! آن گونه که ما هم 
فکر می کنیم کار فوق العاده ای انجام می دهیم نیست؛ مگر در 
مطب های ارتو عمده کار ها به دوش دس��تیار ها نیست؟ من و 
جنابعالی به عنوان دو دندان پزشک که حدود کار را می شناسیم 
با هم صحبت می کنیم. هر کس در هر ش��غلی مدتی آبزرور 
باش��د بخشی از آن کار را یاد می گیرد. ما همه مصرف کننده 
تولی��دات دانش خارجی ها هس��تیم واقعیتش این اس��ت که 

تکنسینی بیش نیستیم!

نوش�ین: البته مهم طرح درمان است که بسیار مساله مهمی 
است که باید مدنظر داشت. به این راحتی ها هم نیست و باید 

مسوالنه با این مبحث روبرو شد. 

نازی�ال ش�هبازی: جناب دکتر هوش��مندی عزیز! با توجه به 
اظه��ارات و توضیح��ات جامع دکتر ناص��ری ادامه این بحث 
با تغییر جهت به مس��یر »ما کارخاص��ی نمی کنیم« ما را به 
طرف حل مش��کل نمی برد. این نرم افزار هرچه هست و با هر 
توانمندی که برایش در نظر گرفته شده ناشی از هوش انسان 
است و حداقل به همین زودی جایگزین علم، هنر و مهارت ما 
در تصمیم گیری، قضاوت کلینیکی و تشخیص و طرح درمان 
نمی شود که اگر این چنین بود طراحانش زود تر از ما وارد کار 
شده بودند و ربات های دندان پزشک را هم می ساختند؛ ما هم 

می رفتیم پی کارمان! 

احمد هوش�مندی: خانم دکتر ش��هبازی عزی��ز! من عرضی 
ندارم ولی این نرم افزار در رش��ته های دیگر ساخته شده و ما 
متخصصین محی��ر العقولی آنگونه که خودمان فکر می کنیم 
نیس��تیم و عرض بنده واقع بینی هس��ت: نه تخریب و تحقیر 

شغل خودم که خیلی هم دوستش دارم
شاید واکنش هایی که از سوی بیماران و جامعه گا ها با اجتماع 
ما  پزش��کان می شود که بس��یار هم آزارمان می دهد ناشی از 

همین احساس خاص بودنی هست که ما به خودمان داریم

نازیال شهبازی: با تشکر و عرض ارادت، فکر نکنم هیچ یک از 
ما مدعی انجام اعمال محیر العقول باش��یم که این مربوط به 
شعبده بازان است، اکثریت ما چه عمومی و چه متخصص هم 
براساس دانش، مهارت و توانمندی هایی که خودمان بیشتر به 
آن ها واقفیم کار می کنیم و خدم��ات درمانی ارائه می دهیم، 
بنابراین تعمیم این نگرش به همه همکاران کمی از انصاف به 
دور است. تاشمان این باشد که بر وجه مشترک دندان پزشک 
بودمان تاکید کنیم تا دوستان عزیز!!! ما در نهاد های مختلف 
نتوانند از جدایی و تفرقه ما سوء اس��تفاده کنند و گوشمان را 
درهمه جا ببرند و تازه همه جا هم ما را عامل تمام بدبختی های 

مردم معرفی کنند.




