
رییس پژوهشکده علوم دندانپزشکی: 
مراجع علمی دنیا درمان پالپ زنده دندان محققان ایران را پذیرفتند

رییس پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی گفت: »مراجع علمی دنیا درمان پالپ زنده 
دندان محققان ایرانی را به عنوان سومین روش درمانی 

دندان که به عصب رسیده، پذیرفتند.«
به گزارش سپید، سیدمحمدرضا صفرزاده روز دوشنبه 
در حاشیه نشست خبری نیل به آرمان مرجعیت جهانی 
توسط محققان علوم پزشکی شهید بهشتی در حیطه درمان های پالپ زنده اظهار داشت: »محققان 
ایرانی در زمینه روش درمانی پالپ زنده در دنیا به مرجعیت علمی دست یافته اند.« وی تصریح 
کرد: »در حال حاضر سه روش برای درمان دندان زنده ای که به عصب رسیده وجود دارد که ۲ 

روش مدت ها انجام می شد و روش درمان سوم یا پالپ زنده دندان روش نوینی است که توسط 
محققان ایرانی به جهان معرفی شده است.« وی همچنین گفت: »درمان کالسیک پوسیدگی دندان 
این است که عصب دندان را خارج کنند و درمان ریشه دندان را انجام دهند اما در درمان جدید 

همه عصب دندان خارج نمی شود بلکه قسمت زنده و سالم آن را نگه می داریم.»
صفوی ادامه داد: »در این روش درمان برای ترمیم عصب از ماده شیمیایی استفاده می شود تا درمان 
بسیار بهتر انجام شود. این ماده شیمیایی توسط دکتر عسکری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 

اختراع شده که ایمنی و اثربخشی آن توسط مراکز معتبر بین المللی مورد تایید قرار گرفته است.«
وی، ارزان تر، ایمن تر، کم تهاجمی تر، تسکین درد عالی و ساده تر بودن را از ویژگی های این روش 
درمانی اعالم کرد و یادآور شد: »این روش درمانی نسبت به روش های سابق هم کم تهاجمی است 
و هم مؤثر تر است.« به گزارش ایرنا، صفرزاده تاکید کرد: »دنیا این طرح را قبول کرده و االن استاد 
سعید عسگری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان مرجع این موضوع 

در دنیا شده، به عبارتی در حال حاضر در دنیا مرجعیت علمی پیدا کرده است.«

دندانپزشکی

  پیمان سالمتی/ استاد طب پیشگیری و پزشکی 
اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس جمهوری چند هفته پیش گفت که ما می توانستیم 
واکسن را زودتر وارد کشور کنیم، اما از آنجایی 
که برخی از پزشکان عنوان کردند ما نباید موش 
آزمایشگاهی واکسن کشورهای دیگر شویم، این اتفاق 
نیفتاد. حال سؤالی که مطرح می شود این است؛ آیا 
اظهارنظر گروهی از پزشکان در این باره و ایجاد چنین 
موانعی که موجب شده ایران در زمره کشورهایی با 
کمترین آمار واکسیناسیون قرار بگیرد، دلیل موجهی 
برای بی توجهی به سالمت جامعه و تصمیم گیری 

نادرست در وارد نکردن واکسن به کشور است؟ 
سؤالی که پاسخش را باید در نبود مدیران جامعه  نگر 
در رأس حوزه بهداشت و درمان جست وجو کرد.

 یکی از مشکالت حوزه سالمت که با شیوع پاندمی 
کرونا فقدان آن به چشم آمد، بی توجهی به رشته های 
جامعه نگر )Community Oriented( و تمرکز 
بر رشته های بیمارمحور )Clinical( است؛ به عبارت 
دیگر، میان علوم پزشکی در حوزه فردی و علوم پزشکی 

در حوزه اجتماعی، تفاوت بسیار وجود دارد. 
این رویکرد، ده ها سال است که در بسیاری از علوم 

کاربردی مورد استفاده واقع شده و توجه به آن، نتایج 
ارزشمندی به بار آورده است. 

 به عنوان مثال در علم حقوق، دو بخش حقوق عمومی 
و حقوق خصوصی لحاظ شده؛ به طوری که مجموعه 
قواعدی که بر روابط دولت با مردم داللت می کند 
و ساماندهی سازمان های دولتی را برعهده دارد در 
دایره وظایف متخصصان حقوق عمومی قرار گرفته 
و در کنار آن، متخصصان حقوق خصوصی به روابط 
افراد با یکدیگر )همچون ارتباطات تجاری، خانوادگی 

و تعهدات متقابل اشخاص( می پردازند. 
مثال دیگر هم علم اقتصاد است که به ۲بخش کالن 

و خرد تقسیم می شود. 
متخصصان اقتصاد کالن، نگاه کلی به اقتصاد کشور 
دارند و به نحوه تخصیص منابع در کل کشور پرداخته 
و تمرکز آنها بر شاخص هایی از قبیل نرخ بهره بانکی، 
تورم و بیکاری است؛ درحالی که متخصصان اقتصاد 
خرد به مسائلی می پردازند که معموال مشمول افراد 

عادی جامعه و شرکت ها می شود. 
علم پزشکی هم از این قاعده تبعیت می کند. در این 
رویکرد، دو شاخه در پزشکی داریم؛ بیمار محور 

)بالینی( و جامعه نگر. 
در بخش اول، هدف بهبود یک بیمار است و در بخش 

دوم، هدف ارتقای سالمتی یک جامعه. پزشکانی که 
به درمان بیماران می پردازند در گروه اول جا می گیرند 
که در پاندمی کرونا نقش درمانگر را برای افراد مبتال 
دارند.  اگر بخواهیم در سطح کالن جامعه برای 
پاندمی و همه گیری کرونا برنامه ریزی کنیم، باید وارد 
سطح پزشکی جامعه  نگر شویم و در چنین مواقعی 
باید از نگاه کارشناسی افرادی بهره گرفت که در 
حوزه طب جامعه  نگر فعالیت می کنند؛ بدین ترتیب، 
متخصصان پزشکی اجتماعی، اپیدمیولوژیست ها و 
بسیاری از فارغ التحصیالن حوزه بهداشت در گروه 

دوم قرار می گیرند. 
هم اکنون عمده جایگاه های تصمیم سازی در سطح 
کالن پزشکی برعهده افرادی است که سال ها در حوزه 
تشخیص و درمان بیماران و نه الزاما برنامه ریزی برای 
مدیریت بیماری ها در سطح جامعه آموزش دیده و 
تجربه کسب کرده اند؛ به همین منوال، در بحث کرونا 
تا همین چند ماه پیش، از بیست و چند نفر اعضای 
منصوب وزیر بهداشت در کمیته علمی ستاد مقابله با 
کرونا فقط یک نفر پزشک جامعه نگر حضور داشته و 
سایر افراد عمدتا از استادان حوزه بالینی کشور بودند. 
بر همین مبنا برخی از اشتباهات رقم خورده در مدیریت 
پاندمی کرونا به دلیل بی توجهی به این مسئله بوده و 

عمدتا افرادی در سیاستگذاری کرونا نقش داشته اند 
که در بخش درمان افرادی ممتاز، ولی فاقد نگرش های 
جامعه محور بوده اند. تأکید ویژه در این باره به معنای 
حذف و بهره  نگرفتن از پزشکان بالینی نیست، اما 
نباید نظرات مشورتی و کارشناسی کرونا را محدود 
به نظرات این گروه کرد؛ چراکه متخصصان پزشکی 
جامعه  نگر در این موضوعات آموزش دیده  و در این 

بخش مهارت کسب کرده اند. 
بر این اساس موضع گیری هایی که درباره ممنوعیت 
برخی واکسن ها رقم خورد یا مخالفت هایی که درباره 
واکسن های با تکنولوژی باال )High Tech( وجود 
داشت، عمدتا مشاوره هایی بود که از سوی پزشکان 
بالینی القا شد و ما را از روند واکسیناسیون و مدیریت 

کرونا عقب انداخته است.
به طور خالصه می توان گفت جهت متحول کردن نظام 
سالمت کشور و بیرون آمدن از شرایط نابسامان پاندمی 
کرونا ضروری است تا از دیدگاه های متخصصان 
پزشکی جامعه نگر بهره  برد نه با حذف متخصصان 
بالینی از چرخه تصمیم گیری، بلکه با سپردن سکان 
مدیریت سالمت جامعه به دست مدیرانی که آموزش 
و تجارب الزم در حوزه های پیشگیری، سیاستگذاری 

و مدیریت را کسب کرده باشند.

پزشکی جامعه نگر، حلقه مفقوده مدیریت کرونا
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عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: »کمبود نیروی 
پرستاری از شروع بحران کرونا مطرح بوده و با آغاز پیک پنجم، 

این موضوع پر رنگ تر شده است.«
به گزارش سپید، محمد رضا ناصح اظهار کرد: »پیک پنجم کرونا 
به علت عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی شروع شده و برخی 
از استان ها بخصوص استان سیستان و بلوچستان که هم مرز با 

کشور پاکستان است، در شرایط بحرانی قرار دارد.«
وی افزود: »باتوجه به خستگی پرستاران در پیک قبلی و وجود 
شیفت های طوالنی مدت، عدم مرخصی و...، این عزیزان در آستانه 
پیک جدید کرونا با افزایش مجدد فعالیت ها به شدت فرسوده 
شده اند. از وزارت بهداشت در خواست داریم توجه ویژه ای در 

این پیک نفس گیر به بیمارستان ها و کادر درمان داشته باشد.«
ناصح گفت: »کمبود نیروی پرستاری از شروع بحران کرونا مطرح 

بوده است؛ در آغاز پیک پنجم کرونا موضوع کمبود نیروی پرستاری 
را پر رنگ تر کرده است. همچنین در بعضی از استان ها مخصوصًا 
در استان سیستان و بلوچستان نیاز است هرچه سریع تر برای بهبود 
خدمات و جلوگیری از خستگی پرستاران جذب نیروی پرستاری 
انجام شود.« وی ادامه داد: »وضعیت پرستاران به مراتب سخت تر 
از کادر پزشکی است، زیرا نیرو های پرستاری در عین حال وقت 
بیشتری را در کنار بیماران سپری می کنند، در مقابل از مزایای 
کم تری برخوردار هستند و همین مسئله، آن ها را کم انگیزه ساخته 
است. از هیئت وزیران درخواست داریم با اجرای قانون تعرفه 
گذاری خدمات پرستاری مرهمی بر خستگی این عزیزان باشند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عضو شورای عالی سازمان 
نظام پرستاری تصریح کرد: »فراموش نکنیم به موازات همه این 
محدودیت ها برای پیشگیری از وقوع موج های بعدی، باال بردن 

سرعت واکسیناسیون در کشور که این روز ها به دلیل پاره ای از 
مشکالت به کندی انجام می شود. یکی از مهم ترین مسائلی است 
که مسئوالن حوزه بهداشت باید به آن توجه کنند؛ موضوعی که 
در مناطق آلوده به واریانت های آفریقای جنوبی و هندی اهمیت 
بیشتری دارد.« ناصح تاکید کرد: »عالوه بر توصیه به رعایت مسائل 
بهداشتی که در تمام طول مدت فراگیری ویروس کرونا بر آن تاکید 
شده، افزایش سرعت واکسیناسیون و گستردگی آن در همه مناطق 

کشور با اهمیت ترین راهکار برای کنترل بیماری کروناست.«

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری مطرح کرد 

مشکل کمبود نیروی پرستاری از شروع بحران کرونا

یادداشت


