
اساسـی بکنیـم بایـد بـا درسـت کـردن جـاده، 
جلوی خراب شـدن این ماشـین را بگیریم.« 

بهداشت  طراحی کالس 
دهان و دندان در مدارس

وی در مـورد مراقبـت از دهـان و دنـدان در 
وضعیـت اقتصـادی کنونـی، گفـت: »مـا بایـد 
کاری کنیـم کـه بـه جـای تربیـت تعمیـرکار 
و سـاختن تعمیـرگاه کـه خـرج زیـادی دارد، 
بیاییم وضعیت مسـیری که دندان از سـامت 
کامـل تـا خرابـی طـی می کنـد را سـر و سـامان 
بدهیـم. مـا شـاید نتوانیـم پیچ هـای تنـدی کـه 
در زندگـی مـردم هسـت را بـا امکانـات نظـام 
سـامت و دندانپزشـکی برطـرف کنیـم. امـا 
می توانیـم بـرای ایـن جـاده خـراب، چـراغ 
بگذاریـم کـه مـردم در راه حفـظ سـامت 
از  نیفتنـد. منظـور  دهانشـان در دسـت انداز 
چـراغ چیسـت؟ مـا آمـوزش سـامت را بایـد 
بـه مـدارس بیاوریـم. بایـد بیاییم در کتاب های 
مـدارس یـک درس را بـه آمـوزش مراقبـت از 
سـامت دهـان اختصـاص بدهیـم. بـه بچه هـا 
بگوییـم بـرای سـامت دهـان چـه چیـزی 
بخورنـد و چـه نخورنـد، تـا دندان هایشـان 
در دسـت انداز نیفتـاده و نیـاز بـه تعمیـرکار 

نداشـته باشـند.«
وی بیـان کـرد: »یـک کار بسـیار خـوب دیگـر 
کـه هـم سـاده و هـم ارزان اسـت را می تـوان 
انجـام داد. ایـن کار هـم بایـد جایـگاه واالیـی 
در فرهنـگ مـا داشـته باشـد امـا متاسـفانه 
اهمیتـش را دسـت کـم گرفته ایـم. امـا یکـی 
از کشـورهای پیشـرفته و ثروتمنـد بـا همیـن 
روش سـاده توانسـت خرابـی دنـدان را تـا 
حـد زیـادی کاهـش بدهـد. امـا خـوب ایـن 
کار نیـاز بـه پژوهـش و اجـرای دقیـق دارد. 
متاسـفانه ما سـابقه بدی از برنامه هایی داریم 
کـه بـا نیـت خـوب طراحـی شـدند امـا اجـرا 
نمی شـوند. بـه همیـن دلیـل مـا در اجـرای 
ایـن برنامه هـا بـا خبره تریـن کارشناسـان در 

حال مشـورت هسـتیم. اما این راه چیسـت؟ 
مـا شـاید نتوانیـم جـاده را از ابتـدا آسـفالت 
کنیـم، امـا می توانیـم یـک کـم چاله هـای راه 
ایـن کار رو  را پـر کنیـم. چطـور میتوانیـم 
انجـام بدیـم؟ بـا کاری کـه هـم علـم روز 
مـا در  دیـن  میکنـد هـم در  تاییـدش  دنیـا 
مـورد آن سـفارش شـده و مـا دسـت کـم 
گرفتـه ایـم. اگـر همیـن مسـواک سـاده بـا 
خمیردندانهـای معمولـی، نـه خمیردندان های 
گـران قیمـت، بلکـه بـا همیـن خمیردندان های 
اسـتاندارد تولیـد داخـل، روزی دوبـار انجـام 
شـود می توانـد جلـوی کلـی از خسـارت ها 

بـه دنـدان را بگیـرد.«
ایـن  در  مـا  »متاسـفانه  کـرد:  تأکیـد  وی 
زمینـه اصـا خـوب عمـل نکردیـم. بعضـی 
از بررسـی ها نشـان می دهـد بخـش بزرگـی 
مـا  نمی زننـد.  اصـا مسـواک  مـا  مـردم  از 

ایـن همـه  میکنیـم در دینمـان  افتخـار  کـه 
سـفارش به مسـواک زدن شـده اسـت، اصا 
خـوب نیسـت کـه مـا ایـن سـنت خـوب کـه 
روشـی مقـرون بـه صرفـه و علمـی بـرای 
پیشـگیری از خـراب شـدن دنـدان اسـت را 
کنـار گذاشـته ایم و چنـان کـه شایسـته اسـت 
بـه آن توجـه نمی کنیـم. در برخـی کشـورهای 
اروپایـی نزدیـک بـه هشـتاد درصـد مـردم 
روزی دوبـار مسـواک میزننـد، بعـد مـا بـا 
ایـن همـه سفارشـی کـه داشـتیم ایـن قـدر 
در زمینـه اجـرای برنامه هـای مسـواک زدن 

کرده ایـم.«  کـم کاری 
کدخـدازاده تأکیـد کـرد: »در ایـن مـدت بـا 
کارشناسـان مختلـف مشـاوره های گوناگونـی 
را انجـام داده ایـم و در ایـن دولـت برنامه هـای 
مهمی را  در بحث پیشگیری پیگیری می کنیم. 

از جملـه مهمتریـن پیشـنهادها، اجـرای برنامـه 
ملـی، زنـگ مسـواک در مـدارس اسـت. مـا 
بایـد از همیـن حـاال مراقبـت از نسـل آینـده 
را آغـاز کنیـم. ایـن تمرکـز بـر کـودکان نـه 
تنهـا مـورد سـفارش علـوم سـامت هسـت، 
نظـام هـم  بـا سیاسـت های جمعیتـی  بلکـه 
هماهنـگ می باشـد. مـا اگـر قـرار اسـت مـردم 
را تشـویق بـه داشـتن فرزنـد کنیـم، بایـد ایـن 
اطمینـان را بـه آنهـا بدهیـم کـه الزم نیسـت 

نگـران سـامت دهـان فرزندانشـان باشـند.«
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه برنامه هـای پیشـین 
سـامت دهان و دندان اظهار کرد: »در دهه 
گذشـته، نظام درمانی ما سـابقه اجرای یکی 
از بزرگتریـن برنامه هـای ملـی سـامت دهـان 
برای کودکان را در شـبکه بهداشـت داشـته 
اسـت.  فرامـوش نکنیـم، مـا بـه روایتـی، از 
لحـاظ تولیـد علـم در دندانپزشـکی در مـکان 
در  دانشـمندانی  مـا  هسـتیم.  دنیـا  یازدهـم 
زمینـه سـامت دهـان داریـم کـه در سـطح 
از  میتوانیـم  و  می کننـد  فعالیـت  بین المللـی 
ظرفیـت آنهـا اسـتفاده کنیـم. بـه دانشـمندان 
و کارشناسـان خودمـان اعتمـاد کنیـم و اجـازه 
بدهیـم آنهـا بـرای ایـن مهـم تصمیـم بگیرنـد. 
مـا و همـکاران مـا در حرفـه دندانپزشـکی 
بـرای تغییـر وضعیـت نیازمنـد پشـتیبانی مردم 

هسـتیم.« نیز 
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اروپایی  از کشورهای  یکی  در  -مطالعه ای 
نشان می دهد که حتی با وجود در دسترس 
بودن خدمات دندانپزشکی و دندانپزشک به 
هر فرد، با وجود رایگان بودن خدمات برای 
کودکان و با وجود هزینه دولت برای معاینات 
دوره ای باز هم شیوع پوسیدگی و ترمیم دندان 
در مناطق کم برخوردار 20برابر بیشتر است

مدارس  به  باید  را  سامت  آموزش  -ما 
مدارس  کتاب های  در  بیاییم  باید  بیاوریم. 
یک درس را به آموزش مراقبت از سامت 
بگوییم  بچه ها  به  بدهیم.  اختصاص  دهان 
و  بخورند  چیزی  چه  دهان  سامت  برای 
دندان هایشان در دست انداز  تا  نخورند،  چه 
باشند نداشته  تعمیرکار  به  نیاز  و  نیفتاده 

اجتماعی


