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و  بوده  شیاردار  زبان  دارای  است  ممکن  آنها 
در آنها فواصل دندان ها نیز زیاد باشد. از سوی 
دیگر در معلوالن سندروم داون، به دلیل تنفس 
دهاني و بازماندن بیش از حد دهان فرد، کام 
موجب  همین خشکي  و  شده  معلول خشک 

پوسیدگي سریع دندان ها مي شود.
والدین می توانند با تنظیم رژیم غذایی برخی از 
مشکالت دهان و دندان کودکان معلول را کاهش 
دهند. بقالیان در این باره اظهار می کند: » برای 
کاهش مشکالت پوسیدگی دندان در معلوالن 
می توان میزان دفعات خوردن کربوهیدرات ها 
و مواد چسبنده را کاهش داد. استفاده از ژل های 
فلوراید برای معلوالن نیز می تواند ساختار دندان 
ها را محکم کند و روند پوسیدگی را کاهش 
آنان  نیز برای  دهد. همچنین وارنیش فلوراید 

تاثیر خوبی دارد.«
وی می افزاید: » ضروری است که به نحوه مسواک 
زدن افراد کم توان توجه شود تا جلوی پوسیدگی 
و درد دندان گرفته شود چون وقتی این افراد به 
بیماری های دهان و دندان مبتال شوند آنها نیاز به 
خدمات دندانپزشکی بیمارستانی و دندانپزشکی 
تحت بیهوشی نیاز دارند که هزینه های زیاد و 

چند برابری دارد.«

مشکالت ارائه خدمت دندان پزشکی به 
معلوالن

موضوع هزینه های دندان پزشکی به دلیل شرایط 
ویژه تری است که آنان دارند، چرا عمده این افراد 
نیاز به بیهوشی دارند. و تعداد مراکز دندان پزشکی 
که مجهز به بخش بیهوشی باشند نیز کم است. 
از سوی دیگر مشکالت دندان پزشکی معلوالن 
دغدغه والدین و مراکزی است که آنها را نگه داری 
بدن معلوالن  فیزیک  بودن  نامتناسب  می کنند. 
ذهنی و بی قراری آنها هنگام معاینه دندان هایشان 
باعث می شود که این کودکان نتوانند به راحتی 
روی صندلی دندانپزشکی بنشینند. به همین دلیل 
آنها نیازمند صندلی های مخصوصی هستند که 
هنگام  اینکه  یا  و  نگهدارد  ثابت  را  آنها  بدن 

بیهوشی،  امکانات  از  استفاده  با  دندان  معاینه 
بیهوش شوند. این امکانات در مطب های عادی 
آنها  هم  قانونی  و  ندارد  وجود  دندان پزشکی 
از  امکاناتی نمی کند.  به داشتن چنین  را ملزم 
سوی دیگر خدمات دهان و دندان این افراد با 
وجود هزینه های باال تحت پوشش هیچ بیمه 
علت  به  افراد  این  همچنین   نیست.  درمانی 
تعدد مشکالت جسمی، طوالنی بودن خدمات 
توانبخشی و مصرف داروهای متعدد و غیره، 
بهداشت دهان و دندانشان به حاشیه رفته و زمانی 
برای دریافت خدمات دندان پزشکی به مرکز 
مراجعه می کنند که مسئله آنان حاد شده باشد.

کمی مراکز دندانپزشکی معلوالن
در  معلوالن  دندان  و  دهان  به  خدمات  عمده 
مراکزی به نام  مرکز  ارائه خدمات تخصصی 
اختالالت بلع و تغذیه به معلولین ارائه می شود 
که از سوی بهزیستی مجوز خود را اخذ می کنند. 
همچنین کلینیک های محدودی که عمدتا دولتی 

یا خیریه هستند به این افراد کمک می کنند.
 تعامل سازمان بهزیستی با خیرین موجب شد تا 
در سال 73 اولین مؤسسه  با دو تخت بیهوشی و 
سه یونیت دندانپزشکی به عنوان بخشی از مرکز 
توانبخشی معلوالن در وردآورد کرج فعالیت خود 
را آغاز کنند. پس از آن و البته با فواصل زیاد مراکز 
دیگری در تهران و برخی نقاط کشور تأسیس 
شد، اما این تعداد مراکز پاسخگوی انبوهی از 
معلوالن که با مشکالتی در دهان و دندان خود 
روبه رو هستند نبوده و گاه بیماری برای یک 
خدمت کوچک باید ماه ها در نوبت باشد. البته این 
مراکز عمدتا به بیمارانی از شهرستان های دیگر 
نیز خدمت ارائه می دهند. بیشتر دندان پزشکانی 
که با این مراکز همکاری دارند، رایگان خدمت 
خود را ارائه می دهند اما به دلیل گران بودن 
مواد دندان پزشکی هزینه های این مراکز نیز 
باال می رود، بهزیستی تعرفه هایی را برای این 
مراکز ابالغ کرده است ضمن اینکه یارانه ای 
نیز به آنها ارائه می دهد، عمده بیمارانی که 
در این مراکز خیریه پذیرش می شوند چنانکه 

نامه بهزیستی داشته باشند رایگان معالجه شده 
و دیگران نیز بر اساس تعرفه مراکز خیریه از 
آنها وجه دریافت می شود، اما در این میان برخی 
مراکز خصوصی نیز فعال هستند که همانند دیگر 
مراکز خصوصی فعالیت کرده و اما چون گاهی 
بیماران نیاز به بیهوشی دارند بر هزینه های آنها 
افزوده می شود. این مراکز براساس تعرفه هاي 
مشخص شده و گزارش هاي مددکاري و برآورد 
فعالیت مي کنند، هزینه هاي  هزینه هاي درماني 
پرداخت شده را تا حدود 80درصد از بهزیستي 

دریافت می کنند. 
آزاردهنده  پیش  از  بیش  وقتی  مشکالت  این 
قرارگیرد.  فقر  کنار  در  معلولیت  که  می شود 
مراجعه  مراکز  این  به  که  خانواده هایي  بیشتر 
خود  نان شب  تأمین  در  حتي  گاهي  مي کنند 
مشکل دارند و از طرفي چند معلول هم دارند 
که خدمات چنداني به آنها ارائه نمي شود. این 
کودکان مشکالت زیادي دارند، هانگونه که اشاره 
شد به دلیل مشکالت دهان و دندان خود یکی 
بلع  بلع است؛ وقتي  آنها مشکل  از مشکالت 
خوب نباشد و به درستي عمل خوردن و آشامیدن 
انجام نشود به مرور عفونت را در پي خواهد 
داشت و حتي گاهي بلع نامناسب منجر به مرگ 

افراد مي شود.

عدم حمایت بیمه ها
یکی از مشکالت خدمات دندانپزشکی معلوالن 
به ویژه در مراکز خصوصی عدم حمایت بیمه  
حتی بیمه های پایه است؛ ضمن اینکه برعکس 
مراکز بهزیستی یارانه ای برای داروهای بیهوشی 
دریافت نکرده و عمدتا نیازهای دارویی خود 
صورت  به  دارویی   شرکت های  جای  به  را 
این  می کنند  دریافت  داروخانه ها  از  مستقیم 
برای  شده  تمام  قیمت  تا  است  شده  موجب 
آنها گران تر شده و این هزینه ها بر افراد مراجعه 
کنند تحمیل شود. در واقع وزارت بهداشت باید 
این مراکز را به این شرکت ها معرفی کند. تا 
هزینه های آنها و در نتیجه بیماران کاهش پیدا 
کند. در مراکز خصوصی حدود 70تا 80درصد 
پرداختي  یارانه  توسط  معلوالن  درمان  هزینه 
سازمان بهزیستي تأمین مي شود اما این مقدار 
کافي نیست و میزان این یارانه نسبت به تعداد 
مراجعان کم است. یارانه بهزیستي به داروي 
بیهوشي که بسیار هزینه بر است تعلق نمي گیرد 
و فرد بیمار خود باید هزینه ها را پرداخت کند. 
»خانواده ها بسیاری مواقع از عهده هزینه های 
رسیدگی به دندان های پوسیده فرزندان معلول 
خود برنمی آیند. به همین دلیل ما برای درمان 
کامل این افراد و رفع مشکل دهان و دندانشان 
نیاز به حمایت های خیّران داریم از سوی دیگر 
افراد خیر به صورت سازمان یافته در این مرکز 
تماس  آنها  با  باید  ما  خود  و  ندارند  حضور 
بگیریم، از سوی دیگر یارانه 26 میلیون تومانی 
که بهزیستی به این مراکز می دهد کفایت الزم 
را ندارد.« این را مدیر یکی از مراکز خصوصی 
می گوید که نمی خواهد نامی از او برده شود. 
را  هزینه ها  این  از  بخشی   « می افزاید:  وی 
خانواده ها و بخش دیگر را سازمان بهزیستی 
تمام  تأمین  برای  حال  این  با  می شود.  متقبل 
هزینه های رسیدگی به دندان های این بیماران 

به کمک خیّران نیاز است.«
اینها بخشی از مشکالتی است که امروزه بسیاری 
با آن  از خانواده ها که معلولی در خانه دارند 
دست و پنجه نرم می کنند. مشکالتی که دولت با 
اجرای قوانین موجود، مکلف به حل آنها است. 
رسمیت  به  باید  معلوالن  حقوق  باشد  یادمان 
شناخته شود اما نه از آن جهت که برخی معلوالن 
را مستحق ترحم میدانند بلکه از آن جهت که 
داشتن یک زندگی توام با سالمتی و رفاه، حق 
تک تک انسانهایی است که در این کره خاکی 
زندگی میکنند. خواه معلولیتی داشته باشند یا 

نداشته باشند.


