
دبیر شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت در گفت وگو با سپید عنوان کرد

یاسر مختاری  
از  یکـی  امـروزه  دنـدان  و  دهـان  سـامت 
چالش  هـای اصلـی جامعـه، خانواده هـا و نظـام 
سـامت اسـت. هزینه هـای دندانپزشـکی 50 
درصد رشد داشته و در این شرایط اقتصادی 
تقریبـا دریافـت خدمـات دندانپزشـکی بـرای 
بسـیاری از خانواده هـا در دسـترس نیسـت. 
بسـیاری  هنـوز  موضـوع  ایـن  علی رغـم 
اجـرا  کشـور  در  پیشـگیری  برنامه هـای  از 
نمی شـود و این موضوع موجب شـده اسـت 
تـا هـر ایرانـی 5 دنـدان پوسـیده و نیازمنـد 

ترمیـم داشـته باشـد.
ایران به لحاظ اسـتاندارد های سـامت دهان 
و دندان در سـطح جهان، وضعیت نامناسـبی 
دارد بـه طـوری کـه بـه ازای هـر فـرد ایرانـی 5 
دندان پوسیده و نیازمند ترمیم وجود دارد، اما 
عـدم پوشـش بیمـه ای خدمـات دندانپزشـکی 
هـم مـردم را دچـار مشـکل کـرده اسـت. بـا 
ایـن حـال هنـوز بسـیاری از کارشناسـان بـر 
ایـن اعتقـاد هسـتند کـه می تـوان بـا اتخـاذ 
برنامه هایـی شـاخص سـامت دهـان و دنـدان 

را افزایـش داد.
مهـدی کدخـدازاده دبیـر شـورای آمـوزش 
دندانپزشـکی وزارت بهداشـت در گفت وگو 
با سـپید در مورد مشـکات سـامت دهان و 
دنـدان اظهـار کـرد: »واقعیـت ایـن اسـت که ما 
بـه دالیـل پیچیـده مشـکل جـدی در سـامت 
دهـان داریـم. ایـن مسـاله بـه هیـچ عنـوان قابل 
انـکار نیسـت. امـا چـه شـده کـه مـا بـه اینجـا 
رسـیده ایم؟ امروزه دانشـمندان علوم سـامت 
می گوینـد دهـان آینـه جامعـه اسـت. هـر وقت 
که یک جامعه ای رفاه بیشـتری داشـته باشـد 
سـامت دهانـش بهتـر می شـود، هـر وقـت هم 
کـه وضعیـت اقتصـادی مـردم خـراب شـود 

سـامت دهـان مـردم هـم خـراب می شـود.«
وی افزود: »مطالعه ای در یکی از کشـورهای 
اروپایـی نشـان می دهـد کـه حتـی بـا وجـود 
در دسـترس بـودن خدمـات دندانپزشـکی و 

دندانپزشـک بـه هـر فـرد و بـا وجـود رایـگان 
هزینـه  و  کـودکان  بـرای  خدمـات  بـودن 
دولـت بـرای معاینـات دوره ای بـاز هـم شـیوع 
پوسـیدگی و ترمیـم دنـدان در مناطـق کـم 

برخـوردار ۲0برابـر بیشـتر اسـت.« 
کدخـدازاده بیـان کـرد: »بـه هـر دلیلـی اگـر 
مشـکاتی در زندگـی مـردم پیـش آمـد، مـا 
کار می توانیـم  دندانپزشـکی چـه  در حرفـه 
بکنیـم؟ یـک دنـدان سـالم را در نظـر بگیریـد 
کـه بـه تدریـج در حـال خـراب شـدن اسـت، 
از زمانـی کـه دنـدان شـروع بـه خـراب شـدن 
می کنـد تـا زمانـی کـه دندانپزشـکان می تواننـد 
ایـن را در دهـان فرزنـدان مـا ببیننـد از شـش 

مـاه تـا حتـی چنـد سـال ممکـن اسـت طـول 
بکشـد. امـا چـه می شـود کـه کار بـه اینجـا 
می رسـد؟ اگـر بخواهیـم بـه زبانـی کـه مـا در 
دانشـکده های دندانپزشـکی حـرف می زنیـم 
بگوییـم، ایـن دنـدان ماننـد ماشـینی اسـت کـه 
در یـک جـاده در حـال حرکـت اسـت، اگـر 
ایـن جـاده آسـفالتش خـراب باشـد، چالـه و 
دسـت انداز، پیچ هـای تنـد داشـته باشـد، یـک 
قسـمتش خاکی باشـد، چند کیلومتر که برود 
سـروصدای آن بلنـد می شـود، نیـاز بـه تعمیـر 
پیـدا می کنـد. حتـی ممکـن اسـت کامـا از کار 
بیفتـد. بـه همیـن دلیـل اگـر مـا می خواهیـم 
کار اساسـی انجـام بدهیـم بایـد ایـن جـاده را 

درسـت کنیـم، تـا ایـن دندانـی کـه در دهـان 
دختـر مـا و یـا پسـر ماسـت مسـیر سـالمی را 

باشد.« داشـته 
کداخـدازاده ادامـه داد: »حـاال ایـن چاله هـا و 
پیچ هایـی کـه سـر راه دنـدان هسـتند و دنـدان 
را خـراب می کننـد چـه هسـتند؟ اینکـه بچـه  ما 
صبحانـه نخـورد، یـا بـه جـای شـیر، ماسـت و 
پنیر از نوشابه، آب نبات و شکات می خورد، 

خانـواده بـرای او مسـواک نمی زننـد.« 
وی بیـان کـرد:  »مـن بـه عنـوان دندانپزشـک 
می توانیـم  مـا  بگویـم  دارم  دوسـت  خیلـی 
سـامت دهـان مـردم را درسـت کنیـم، امـا 
ای کاش می توانسـتیم. متاسـفانه بیمـاری کـه 
می آید روی صندلی دندانپزشـکی می نشـیند، 
ایـن فـرد دیگـر سـامتیش را از دسـت داده، 
ایـن دنـدان ماننـد ماشـینی اسـت کـه خـراب 
شـده و مـن بایـد تعمیـرش کنـم. مـا چنـد 
مـاه تـا چنـد سـال وقـت داشـتیم جلویـش را 
بگیریـم و نگرفتیـم. دندانـی هـم کـه تعمیـر 
بشـود هیـچ وقـت ماننـد روز اول نمی شـود. 
مانند ماشـینی که وقتی قطعه ای از آن عوض 
شـود هرچقـدر هـم کـه تعمیـرکار ماهـر باشـد 
جنـس اصـل کارخانـه نمی شـود. بـا وجـود 
پیشـرفت های دندانپزشـکی تـا امـروز هیـچ 
مـاده ای کـه بتوانـد جایگزیـن خلقـت خداوند 
شـود نیامـده اسـت. بـه خاطـر همیـن موضـوع 
بیشـتر درمان هـا، مادام العمـر نیسـتند. دندانـی 
کـه یـک بـار تعمیـر شـد بـه احتمـال زیـاد باید 
بعـد از چنـد سـال دوبـاره تعمیـر شـوند. بـه 
همیـن دلیـل اسـت کـه اگـر مـا می خواهیـم کار 
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