
رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران خبر داد
تشکیل داروخانه زنجیره ای 

کارشناسی شده نیست

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان اینکه تشکیل 
داروخانه های زنجیره ای کارشناسی شده نیست، گفت: »ایجاد 
داروخانه ها بدون رعایت حد فاصل استاندارد منطقی نیست.«
بهروز بنیادی درباره  تشکیل داروخانه های زنجیره ای در کشور، 
گفت: »قوانین منطبق در داروخانه ها بر مبنای ضوابط سازمان 
غذا ودارو تعیین شده است و تاکنون خوشبختانه ما گزارشاتی 
در زمینه  توزیع نامناسب دارو  از سوی شهروندان در داروخانه 
دریافت نکردیم که تاسیس داروخانه های زنجیره ای در ضرورت 
قرار بگیرد.   بنابراین اگر خواهان ایجاد اشتغال فارغ التحصیالن 
بازنشستگی   برای  داروسازی هستیم می بایست فکری اساسی 
افراد در  حیطه های پزشکی و دارو خانه داری کرد تا  افراد جوان تر 

جایگزین افراد با تجربه در این عرصه  شوند.«
اینکه  بیان  با  نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی 
ایجاد داروخانه های زنجیره ای در کشور نه تنها ضرورتی ندارد، 
بلکه به نظر می رسد اقدامی غیرکارشناسی شده باشد، تصریح 
کرد: »منشاء تاسیس داروخانه های زنجیره  ای امکان دارد برای 
ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن در رشته داروسازی طراحی 
این خصوص کارشناسی شده  اقدامات در  اگر  اما  باشد  شده 
کند.«   فراهم  را  پشیمانی  درآینده موجبات  دارد  امکان  نباشد، 
وی ادامه داد: »یکی از مسائلی که می بایست در حیطه پزشکی 
بدان مبادرت ورزیده شود، همفکری برای ایجاد زمانی برای 
بازنشستگی  پزشکان و داروسازان  است تا به جای در نظر گرفتن 
رفع  برای  زنجیره ای   داروخانه های  ایجاد   جنس  از  اقداماتی  
بازنشستگی  سن   منطقی  تعیین  برای   تدابیری  اشتغال،  معضل  

در کشور کرد.«
بنیادی  افزود: »سازمان  نظام پزشکی ، وزارت بهداشت ودرمان و 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با برگزاری جلسات 
همفکری می بایست، سقف بازنشستگی در  پزشکی  را با  رعایت  
اصول استاندارد تعیین  کنند تابتوان وضعیت اشتغال در داروخانه ها 
را  توسعه داد.«  وی ادامه داد: »تاسیس داروخانه ها  باید همسو 
باتعداد پزشکان رقم بخورد تا خدمات رسانی در داروخانه ها بر 
محور تخصص استوار شود تا پزشکی که دولت برای تربیت 
آن هزینه کرده است به اموری همچون فروش لوازم بهداشتی 
مشغول نشود.« وی با بیان اینکه  تشکیل داروخانه های زنجیره ای 
بدون  داروخانه ها  »ایجاد  یادآورشد:  نیست  شده  کارشناسی 

رعایت حد فاصل استاندارد منطقی نیست.«

روند صعودی افزایش پیری 
جمعیت متوقف شود

بهداشت  کمیسیون  عضو 
گفت:  مجلس،  درمان  و 
جامعه  اقتصادی  »مشکالت 
تمایل  درعدم  موثری  نقش 

افراد به فرزندآوری دارد.«
بر  تاکید  با  همتی  احمد 
شدن  بسته  خطر  احتمال 
پنجره جمعیتی ایران تا 15 سال 
آینده، گفت: »بحث جمعیت 
یک مسئله تخصصی، علمی و پیچیده بوده که عوامل مختلفی 
در آن تاثیردارند که یکی از مباحث مهم مسائل اقتصادی است، 
 4 با وضعیت  اقتصادی حال حاضر جامعه  به هرحال شرایط 
دهه گذشته متفاوت بوده و خواسته های فرزندان این دهه قابل 
مقایسه با درخواست های فرزندان سالیان های پیش نیست.«

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه 
افزایش فرزندآوری برای اکثر خانواده ها هزینه های بسیاری به 
دنبال خواهد داشت، افزود: »ورود به دانشگاه ها، ازدواج و اشتغال 
می کند،  متحمل  را  بسیاری  هزینه های  خانواده  به  فرزند  یک 
فکری  و  ورزشی  هنری،  اجتماعی،  خواسته های  اینکه  ضمن 
افراد هم در شرایط فعلی نیازمند منابع مالی مناسبی است؛ با 
توجه به اینکه درطی 4 دهه گذشته قدرت خرید خانواده ها 
کاهش پیدا کرده بنابراین تمایل  به فرزندآوری نیز وجود ندارد.«
وی با بیان اینکه یکی از مباحث اصلی کاهش جمعیت مشکالت 
این  در  نیز  فرهنگی  مسائل  »همچنین  گفت:  است،  اقتصادی 
خصوص نقش موثری دارد، به طوری که فضای روحیه ای افراد 
نسبت به گذشته تغییرات محسوسی داشته و باید افراد را در 
شرایط مثبتی از جامعه با هدف پرورش یافتن استعدادها قرار 
داد؛ بنابراین حمایت های فکری و مالی فرزندان از طرف خانواده 

عامل موثری در افزایش جمعیت و فرزند آوری بیشتر است.«
همتی با اشاره به معضالت و آسیب های اجتماعی در کاهش 
میزان تولد، افزود: »حتی بی ثباتی های سیاسی هم اثر منفی در 
رشد جمعیت  دارد، بنابراین این موارد باید برای ایجاد زمینه های 
الزم برای فرزندآوری اصالح شود، تا بتوان از معضل روند روبه 
رشد پیری جمعیت جلوگیری کرد؛ متاسفانه خطر بسته شدن 
پنجره جمعیتی برای کشورما وجود داشته و باید برای رهایی از 
آن اقدامات موثر انجام داد.«  عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس  با بیان اینکه باید برنامه ریزی بنیادین برای جلوگیری از 
پیری جمعیت صورت داد، تصریح کرد: »وزارت بهداشت به 
عنوان دستگاه متولی اقدامات قابل قبولی را در این بخش انجام 

داده اما تاثیرات موثر تر هنوز قابل درک نیست.«

خانه ملت

قیمتخدماتدندانپزشکیافزایشنمییابد

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت گفت: »در 
تحقق عدالت اجتماعی در حوزه سالمت حرکتی روبه جلو داشته ایم 
و رضایتمندی مردم از خدمات حوزه سالمت گواهی بر این مدعاست.«
به گزارش سپید به نقل از وب دا، علی اکبر حق دوست، با حضور در 
برنامه " همین امشب" شبکه سالمت سیما ضمن تشریح دستاوردهای 
چهل ساله حوزه سالمت، گفت: »پیشبرد اهداف در هر حوزه اي نیازمند 
برنامه اي جامع و کامل است تا با استناد به این برنامه ها اهداف مورد 

نظر را پیش ببرد.«
 وی در ادامه گفت: »وزارت بهداشت با تشکیالتی که در کشور 
دارد که حوزه آموزش پزشکی را نیز شامل می شود وزارتخانه ای با 
برنامه ریزی  معاونت  و  است  در کشور  مسئولیت عریض و طویلی 
ناشی  موجود  شکاف های  ترمیم  در  می تواند  هماهنگی  و  راهبردی 
از عملیاتی کردن اسناد باالدستی برای دستیابی به اهداف مورد نظر، 
گام های مثبتی را بردارد و با ارائه  اطالعات و پیش بینی های مربوط به 
آینده فرصت تأثیرگذاری را مهیا و وضعیت پویاتری را فراهم نماید.« 
حق دوست تصریح کرد: »نظارت بر تمامی امور از دورافتاده ترین 
نقاط کشور تا پایتخت نیاز به هماهنگی و همسوکردن فعالیت ها دارد 
و برنامه ریزی استراتژیک کلید در دست گرفتن سرنوشت وزارتخانه 
است و معاونت برنامه ریزی می تواند این کار را به شکل جمعی و 
بین  الزم  هماهنگی های  البته  و  مجموعه  درون  اعضای  همیاری  با 

بخشی میسر نماید.«

و  ساله   20 انداز  سند چشم  باالدستی،  اسناد  کردن  اجرایی  وی 
سیاست های کلی سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری را مورد 
بین المللی در حوزه  تاکید قرار داد و گفت: »رصد کردن روند های 
سالمت و آینده نگری نیز نیازمند هماهنگی، همفکری و برنامه ریزی با 
معاونین وزارتخانه و روسای دانشگاه های علوم پزشکی با هدفگیری 
خدمت رسانی به مناطق دور افتاده نیز از مهم ترین دالیل وجود معاونت 

برنامه ریزی در وزارت بهداشت است.« 
معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی با تاکید بر اینکه موفقیت و 
شکست ها را باید نسبی دید و با گذشته مقایسه کرد، گفت: »رضایتمندی 
در حوزه سالمت فاصله خواسته ها و داشته های ماست که خواسته ها 
سریع تر رشد می کنند و گاهی منجر به نارضایتی نسبی می  شوند اما 
با نگاهی به گذشته می توان رشد قابل مالحظه مطابق با استاندارهای 
بین المللی در حوزه پزشکی، دندانپزشکی و خدمات بیمارستانی را 
شاهد بود.« وی خاطرنشان کرد: »دسترسی به خدمات در سطح کشور 
به خصوص در مناطق محروم، رشد چشمگیری داشته که شاخص  ها 

نشان دهنده آنها هستند اما هنوز با ایده  آل فاصله داریم.« 
 حق دوست افزود: »در حال حاضر خدمات عمومی را در شهرستان ها  
و مناطق محروم ارائه می دهیم و خدمات پیشرفته را نیز به صورت ادواری 
پزشکان متخصص پوشش می دهند . همچنین در حوزه واکسیناسیون 

پوشش صد در صدی داریم.« 
وی با اشاره به اینکه  تمام روستاهای ما خانه بهداشت با حضور 

بهورز دارند ، افزود: »در حال حاضر مراکز جامع سالمت در شهرها 
کنار  در  ماما  و  پرستار  تغذیه،  کارشناس  با حضور روان شناس،  نیز 

پزشک، خدمات ارائه می دهند.«
حوزه  در  اجتماعی  عدالت  تحقق  »در  کرد:  اضافه  دوست  حق 
رضایت  برای  ابزار  بهترین  و  داشته ایم  جلو  روبه  حرکتی  سالمت 
سنجی، خود مردم هستند بطوری که بر اساس نظرسنجی صدا وسیما و 
خبرگزاری ها، رضایتمندی از خدمات بهداشتی درمانی همیشه باالترین 

رتبه را داشته است.«
تناسب  به  به پزشک  ما  نیاز کشور  افزود: »در حال حاضر   وی 
رسیده است اما نسبت به استاندارهای بین المللی کمی عقب هستیم . 
هدفگیری ما براساس مستندات بین المللی به ازای هر هزار نفر یک 
پزشک است که در حال حاضر به ازای هر 1200 نفر است و مشکل 
اصلی ما توزیع است که تمایل برای ارائه خدمات در مناطق دورافتاده 
کانادا و  اروپایی،  پیشرفته  این مشکل در کشورهای  کمتر است که 

استرالیا نیز وجود دارد.«
 معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت در پایان 
تصریح کرد: »در حوزه سالمت مواردی چون کم تحرکی، مصرف 
دخانیات و تصادفات هزینه هایی را به سیستم بهداشت و درمان تحمیل 
می  کنند. همچنین سبک زندگی مردم و روند رو به سالمندی جامعه، 
باید  که  می کنند  تحمیل  را  هزینه هایی  و  هستند  آسیب رسان  گاهی 

تدابیری برای آنها اندیشیده شود.«

 معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت:

حوزه سالمت، در تحقق عدالت اجتماعی حرکتی روبه جلو داشته است
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درخواست از وزیر بهداشت: مسئوالن در حوزه پزشکی جناح سیاسی نداشته باشند
دندانپزشکان  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
عمومی ایران از اطالعیه رسمی این انجمن 
مبنی بر افزایش ندادن تعرفه های دندانپزشکی 
ما  همکاران  اقدام  »این  گفت:  و  داد  خبر 
سیاست انقباضی جهت آسیب  ندیدن مردم 

در شرایط اقتصادی کنونی است.«
باقر شهنی زاده که در اولین همایش سراسری 
سالمت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی 
ایران سخن می گفت، اظهار داشت: »بسیاری 
از کشورها از طریق آموزش موفق شده اند آمار 
پوسیدگی های دندانی را در کشورهای خود 
کاهش دهند؛ به طور مثال از اگر شاخص 
DMF )شاخص دندان های پوسیده، پر شده 
یا کشیده( 17 بوده طی 20 سال موفق شده اند 
آن را به یک برسانند.« وی افزود: »از سال 
1360 تاکنون پوسیدگی های دندانی در ایران 
به  از رقم 1.8  به طوری که  یافته  افزایش 
حدود 6 در شاخص DMF رسیده است.«
رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با 
بیان اینکه هر ایرانی متوسط 2 تا 3 دندان 
پوسیده دارد و تا 50 سالگی 7 دندان خود 
»از وزارت  است، گفت:  داده  از دست  را 

رویکرد  انجمن ها  به  که  داریم  درخواست  بهداشت 
بهتری داشته باشند و جریانات سیاسی را کنار کنار 
بگذارند تا بتوان موثر تر اقدامات الزم و خدمات را 

به مردم ارائه داد.«
تاکید کرد: » از وزیر بهداشت درخواست  شهنی زاده 
داریم در حوزه پزشکی مسئوالن جناح سیاسی نداشته 
باشند و تنها به قدرت مدیریت آنها توجه شود و همه 
بتوانند نظرهای خود را جهت ارائه خدمات بهتر به مردم 
داشته باشند.« وی گفت: »انجمن دندانپزشکان عمومی 
ایران داوطلبانه تشکیل شد و می خواهیم از این طریق 
خدمات بیشتری را در حوزه دندانپزشکی به مردم ارائه 
دهیم؛ البته باید به این نکته توجه داشت که سالمت 
دهان و دندان مردم تنها از طریق مسواک، خمیردندان 
و نخ امکان پذیر نیست و پوشش های بیمه  ای در این 
زمینه باید مدنظر قرار داشته باشد؛ چرا که اگر هزینه ها 
و درآمد خانواده ها مناسب نباشد به جای ترمیم دندان 
آن را می کشند.« وی تاکید کرد: »چرا علی رغم صرف 
دندان  پوسیدگی های  آمار  در حوزه سالمت  بودجه 
افزایش یافته است، بیمه ها باید در این زمینه پوشش 
خدمات  نیز  دستمزدها  میزان  باشند،  داشته  بیشتری 

مطب ها مدنظر دولت قرار گیرد.«
رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در ادامه به 
موضوع خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت ناگهانی 
دالر در کشور اشاره کرد و گفت: »وقتی در آمد مردم کم 
باشد ترجیح می دهند که خدماتی همچون دندانپزشکی 
البته خدمات دندانپزشکی در  را کمتر دریافت کنند 
کشور گران نیست و باید پوشش بیمه ای بهتری در 
این راستا صورت گیرد.« وی از اطالعیه رسمی انجمن 
دندانپزشکان عمومی ایران جهت حمایت از مردم خبر 
داد و گفت: »براساس این اطالعیه به دندانپزشکان قرار 

قیمت  افزایش  دلیل  به  ما  که همکاران  این شده  بر 
تجهیزات پزشکی و کاهش ارز ریال و افزایش دالر 
سیاست های انقباضی اتخاذ کنند و قیمت ها و تعرفه ها 
را باال نبرند یا حدالمقدور کمتر این تعرفه ها را افزایش 
دهند چرا که یک بسیج ملی برای عبور از این شرایط 

در کشور نیاز داریم.«
به  بررسی های  »براساس  شهنی زاده خاطرنشان کرد: 
عمل آمده همکاران ما به ندرت قیمت ها را باال برده 
و دولت باید کمک کند که تمهیدات گرانی ارز در 
نظر گرفته شود و خدمات و کاالهایی که مردم نیاز 

دارند تحت تاثیر قرار نگیرد.«

گردشگری سالمت درآمدی مهم برای کشور 
دبیر علمی اولین همایش سالمت دهان هم با اشاره به 
اینکه گردشگری سالمت درآمد ارزی برای کشور به 
همراه دارد، گفت: »دالالن امروزه از عراق و افغانستان 
بیمار به ایران می آورند و باید هر چه سریع تر به موضوع 

گردشگری سالمت توجه شود.«
عبدالحمید ظفرمند اظهار داشت: »یکی از ارزشمندترین 
افتخارات کشور ما پیشرفت چشمگیر نظام سالمت بعد 
از انقالب اسالمی است و در حوزه های درمان، آموزش، 
پیشگیری، پژوهش، مواد و تجهیزات و... اقدامات خوبی 
صورت گرفته است.« وی افزود: »حوزه سالمت دهان 
در مجموعه این پیشرفت ها بی نقش نبوده است البته 
در بعضی از بخش ها به تناسب شرایط و فرصت ها 
به  را  خدمت مان  نتوانسته ایم  درمان  بخش  همچون 

متقاضیان منطقه و حتی دورتر ارائه دهیم.«
انجمن  دهان  سراسری سالمت  همایش  علمی  دبیر 
»گردشگری  داد:  ادامه  ایران  عمومی  دندانپزشکان 
در صورت  و  داشته  به همراه  ارزی  درآمد  سالمت 

توجه به آن دیگر نیازی نیست تنها به دنبال فروش 
ارزی  درآمد  لزوم  بر  تأکید  با  ظفرمند  باشیم.«  نفت 
ما جزو  کل جهان  »در  کرد:  عنوان  درمان  طریق  از 
دارد،   سالمت  گردشگری  که  هستیم  کشوری   41
ولی معاونت درمان باید هر چه سریع تر در وزارت 
بهداشت دست به کار شود، چرا که دالالن امروزه از 
کشورهایی همچون عراق و افغانستان بیمار به ایران 
می آورند و ما هیچ اقدامی انجام نمی دهیم.« وی گفت: 
»خوشبختانه در حوزه مواد و تجهیزات دندانپزشکی 
عالوه بر محدودیت های داخلی و خارجی با اقتدار 
به صادرات هم رسیده ایم، ولی باید توجه داشت که 
2 هزار قلم تجهیزات در رشته دندانپزشکی نیاز بوده 
و این آمار در هیچ رشته ای به این اندازه نیست، ولی 
متأسفانه نگاه به این رشته در این زمینه ضعیف بوده 
است.« ظفرمند یادآور شد: در سایر بخش های مرتبط 
با سالمت دهان نیز اقدامات خوبی انجام شده اگر چه 
درمان بیشتر مورد توجه قرار رفته و سایر ابعاد ارتقای 
دهان مغفول مانده است،  همچنین تردیدی نیست که 
هنوز با توانمندی های انسانی باالیی که داریم می توانیم 

در تمامی این زمینه ها موفق عمل کنیم.«
دبیر علمی اولین همایش سراسری سالمت دهان انجمن 
دندانپزشکان عمومی ایران گفت: »با تأسف باید اذعان 
کرد که این اقدام در همه بخش ها مستقل از یکدیگر و 
بدون وجود برنامه کالن کشوری انجام شده است  و 
بدیهی بوده که این حوزه اگر جایگاهی در مدیریت کالن 
موضوع سالمت کشور داشت،  منشأ اقدامات مفیدتر و 
دارای خدمات برجسته تری در ارتقای سالمت دهان 
جامعه می شد.« وی گفت:  »عدم آگاهی فعاالن حوزه 
برنامه ریزی  در  خود  مهم تر  نقش  به  دهان  سالمت 
کالن کشوری، عدم آشنایی مسئوالن اجرایی سالمت 

کشور با حوزه سالمت دهان و عدم دخالت 
دادن کارشناسان سالمت دهان توسط مسئولین 
کشوری در برنامه های کالن سالمت زمینه 
مهجور ماندن ارائه خدمات مطلوب سالمت 
دهان شده است که متأسفانه منجر به افزایش 
سرانه هزینه های سالمت دهان نیز شده است.« 
ظفرمند تصریح کرد: »در حوزه غذا و دارو در 
برنامه پنج ساله توسعه، شورای سالمت امنیت 
غذایی راه اندازی و سیب سالمت مصوب شد، 
ولی جای سؤال است که چرا دندانپزشکی 
در  است،  نشده  گرفته  شورادرنظر  این  در 
صورتی که هر غذایی که می خوریم، قبل از 
بتواند سبب آسیب در سایر ارگان ها  اینکه 

شود، در دهان تأثیرگذار است.«

کودکان ایرانی حداقل ۵ تا ۶ دندان 
پوسیده دارند

عضو کمیته سالمت دهان انجمن دندانپزشکان 
به  بیماری ها  از  »پیشگیری  گفت:  عمومی 
از  یکی  دندانی  پوسیدگی های  خصوص 
وظایف اصلی دندانپزشکان بوده و با توجه 
به آمار و ارقام گزارش شده در این زمینه نیاز 
به آموزش بهداشت دهان بسیار احساس می شود.« وی 
افزود: »در طی سال های مختلف کارهای بسیار زیادی 
در جهت رفع این مشکل توسط ارگان های دولتی به 
طرق مختلف انجام شده است اما متأسفانه به طور کامل 
به ثمر نرسید. بنابراین همگی باید تالش کنیم اقدامات 

مؤثر را در این زمینه انجام دهیم.«
وزارت  آمار  »طبق  کرد:  تصریح  عسکری زاده  ناهید 
بهداشت در سال 93 شاخص DMF که همان میزان 
پوسیدگی دندانی است در کودکان 5 ساله 5.84 بود 
که رقم باالیی به شمار می رود.« وی با اشاره به اینکه 
ایرانی 5 تا 6  بر اساس این آمار حداقل هر کودک 
دندان پوسیده دارد عنوان کرد: »درصد پوسیدگی دندانی 
در کودکان زیر 3 سال افزایش یافته و علت آن عدم 
آگاهی والدین، نبود آموزش های بهداشتی و تغذیه در 

دوران شیرخوارگی است.«
این متخصص دندانپزشکی کودکان گفت: »بسیاری 
از والدین گمان می کنند دندان های شیری تا 7 سالگی 
شروع به ریزش می کنند بنابراین نیاز به پر کردن و 
رسیدگی کامل ندارد، درحالی که دندان های خلفی در 
کودکان تا 12 سالگی ریزش آن به طول می انجامد و 
پوسیدگی های دندانی سبب آسیب به کودک می شود.« 
وی تأکید کرد: »زمانی که دندان کودک پوسیده باشد 
نیز برای  تغذیه او نیز دچار اختالل شده و عفونت 
کودک خطری دیگر به شمار می رود. بنابراین جهت 
رفع این مشکل و جلوگیری از تأثیر دندان های پوسیده 
در رشد کودک باید اقدامات الزم صورت گیرد.« وی 
خاطرنشان کرد: »والدین باید کودکان خود را هر 6 ماه 
یک بار نزد دندانپزشکی برده و اگر پوسیدگی دارند این 
مدت را هر 4 ماه یک بار مدنظر قرار دهند تا اقدامات 

الزم برای رفع پوسیدگی های دندانی صورت گیرد.«


