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1سال اول،شماره دوم، فروردین 1395

»منم، نو روزی و روزگارانی نو، بغل جوانه و شکوفه و گل و ریحان می خواند ومی آید که: »ِز نو، نوروزی که گویی بود دیروزی« دارد رقصان و پای کوبان با بغل اگر، درست به صدای گام هاِی تیک تاک »زماِن در گذر« گوش کنیمزمســتان دیگری را ربود و به بهاری پُر از شــادی و شکوفه سپرد. کنترل شــده. زمانه، بار دگر، ز ما َمســتاِن غرِق در غرقابه زندگی، دولت تعامل و مدارا را برســر کار آوردند که ترمزی دارد و فرمانی باشدش کنیم«. سال های سختی داشــتیم تا مردم همتی کردند و »بیایید عمو نوروِز ســالی یک روز را، سالی که، هر روز ش نوروزی در سال های گذشــته در جایی نوشتم: همکاران! دوستداران نگین! 
همه باهم برخیزید، 

تا بهاری نو، و روزگاران نو تری سازیم، نقاب غم از چهره برگیرید، 
که گر»غم لشگر انگیزد 
که خون عاشقان ریزد« 

نه، من و ساقی مست و مخمور. همه باهم، 
بلکه، من و تو ما شویم، 

و النهار...«آغاز کردیم. این نوای آسمانی عجیب کشش و جذابیتی سال ها است که سال نو را با»یا مقلب القلوب واالبصار، یا مدبر الیل طرحی نو در اندازیم و بنیادش براندازیم.« باهم در آمیزیم 
و بن دل و جان ما دستگاه کوچکی این آوای بزرگ را هنوز هم پخش اگر این ندا و آوا دیگر از صدا و سیما پخش نمی شود، در کیف و جیب کوچه های شهر و روستا های کشورمان را پُرکرده باقی مانده است. آواره بیابان نوعی از هجرت شــد. ولی صدایش خیابان و کوچه پس شــجریان هم که از َشجّره بهاران بود. درپشت کوه های بلند غربت ِسحرانگیز، جادوی زندگی را درچشمان کودکان آینده شان ببینند. پای سفره افطار، عید و عقد نشســته اند. تا با همین نوا و ستایِش آمّناِی شــجریان شیرخوارگی را پشت سر گذاشتند، بزرگ شدند و اندوخته ایم و النه ای از عشق و لطافت ساخته ایم. کودکان ما با ربّنا که در ربّنا آمده زندگی و رشد کرده ایم. درس خوانده ایم. کوشیده ایم، خورشید همیشه تابان خلیج فارس، با این چند آیه از کتاب آسمانی ما، ایرانیان، از دامنه پربرف سهند و سبالن تا ساحل تَفِته از گرمای داشت و هنوز هم دارد. 
 »باراِلهــا، دل های ما را به باطل میل َمــِده پس از آنکه ما را به حق می کند و می خواند: 

 زمستان آمد، غوغا کرد، زمین و زمان را به انجماد کشاند، جوانه ها هدایت فرمودی« 

دارد. دست برطرف چپ سینه تان بگذارید نبض و نظم جاوید حیات امید در زیِر پوســِت هرشاخه عریاِن رنِج زمستان کشیده ای ضربان جوانه ای زیرپوست هســتی می  ماند، می روید و می تََپد. جوانه ای از این ِمهر، عشــق، عطوفت و فضیلت انسانی اســت که به صورت بهار نورس و شکوفنده است. زمستان نماند. نمی ماند و نخواهد ماند. این رسالت طبیعت و خصلت زمســتانی »نا جوانمردانه سرِد« اخوان ثالثی سپرد. اما، و شکوفه های بســیاری را به تاراج ظلم 
بازهم تمرین کنی تا قانون و قواعد نواختن موسیقی روی آن ساز را به نظم، ساعت ها، روز ها و سال ها تمرین کنی. بیاموزی و به استاد شوی، که خود به گونه ای از ریاضت است. زبانش را به دقت و قواعد نواختنش را به فراســت بجویی، بیابی و در باره اش به عشق بخوانی و بیاموزی. به صد ذوق و شوق به خانه اش بِکشی. بهایش را فراهم و بپردازی تا از آن خودت شود. اول باید آن را بشناسی، بخواهی و دنبال کنی. از سوی دیگر: زندگی مانند هنر موسیقی و آموختن ساز است. چیز که عشق آلود می شود زیبا می شود. فرزند تجربه و ِخَرد آدمی است. ما عاشق زیبایی نمی شویم، بلکه هر باز گردیم به مهر، عشــق، عطوفت و فضیلت انسانی. که این چهار، را احساس کنید. 

بلکه جای واقعی خودمان را بیابیم. با هم و در کنار هم زیست کنیم بکوشیم تا جای یک دیگر را نگیریم دوستی و فضیلت انسانی را طلب کنیم. نه مرگ کسی را. نام ما می شــود. ما هستیم که کشته خواهیم شد. بیایید سازندگی، گو هستیم که کوچه پس کوچه های گود زنبورک خانه و خانی آباد به هستند آنان که می روند، همین ما، مشت گره کرده های »مرگ بر...« از شــما دولت مردان جهانی به میدان جنگ نمی روید. فرزندان ما نخواهیم. تخم دشمنی نکاریم تا جنگ و کشتار درو کنیم. هیچ یک بیاییم در این نو روز و روزهای سال نو و دگر سال ها، مرگ کسی را زندگی کردن را یاد خواهی گرفت. خواهی شــد. راِه کاربرِد ظریف ترین زبان و بیان جهان هستی را و دکتر آلبرت شــوایتزر ارگ نواز، گاندی رهبــر یا ماندالی بی کینه تمرین هایت است. آن وقت؛ ابوالحسن وزیری، راوی شانکار بزرگ، و بدیهه نوازی کنی. چیزی بنوازی که مال توست و شیره یادگیری و فراموش کنی و برای دلت و به خاطر و راه و روش دل بخواهت بنوازی تازه، برای استاد شدن باید همه قواعد بازی با ساز را به کنار نهی و و دستت با ذهن و ِمهرت با مهارتت همراه و هم گام شد؛وقتی خوب یاد گرفتی َدر بَر چه پاشنه ای می گردد و قانونش چیست خوب فرا گیری. 

 بیایید دوستی را 
طلب کنیم

بهاریـه

 دکتراميراسماعيل سندوزي 
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نگین دندان پزشکی کاری از گروه مطبوعاتی »دندانه« است.
سایت دندانه در حال حاضر پویاترین و پر مخاطب ترین 

رسانه دندان پزشکی ایران در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی است که تالش دارد کلیه اخبار و رویدادهای 

علمی و صنفی جامعه دندان پزشکی را پوشش دهد.

شماره سوم ماهنامه نگین دندان پزشکی اردیبهشت ۹۵ 
همزمان با کنگره اکسیدا 56 منتشر خواهد شد.
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  تردید درباره سودمندی درمان 
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سـراب  ارتودنسی

  یک مرد 
در میــدان 
دندان پزشکی

 دهان گشادترین  
 انسان روی 
کره زمین

 مرور کارنامه دندان پزشکان 
در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی

 انتخابات مجلس 
و دندان پزشکان

نگاهی به وجه تسمیه  روز دندان پزشکی  در ایران و جهان
یک روزمانند ۳۶۴ روز دیگر 

تحویل سال دندان پزشکی ایران

سال کاری دندان پزشکان نه با تحویل سال شمسی ۱ 
که تقریبا با فرا رســیدن روز دندان پزشکی آغاز 
می شود. ۲۳فروردین ماه، حدودا یک هفته پس از پایان 
تعطیالت رخوت آور نوروزی، در تقویم رسمی کشور به 
نام روز دندان پزشکی نام گذاری شده است. انتخاب این 
روز به نام دندان پزشکی مطلوب نظر بسیاری از اعضای 
جامعه دندان پزشکی نیست، چراکه معتقدند مصداق ها 
و مناســبت های بامســماتری برای آن موجود است، 
برای پرداختن به دغدغه های جامعه  بهانه ایســت  اما 
دندان پزشکی و مباحث بهداشت و سالمت دهان که در 

میان مردم ما چندان مورد عنایت قرار نمی گیرد. 
طی ســال های اخیر دغدغه و عالقــه مدیران وزارت 
بهداشــت به حوزه دندان پزشکی موجب شده همزمان 
با فرا رسیدن ۲۳فروردین شاهد آغاز تحوالت مثبت و 
اثرگذاری در این حوزه باشیم که تشکیل شورای سالمت 
دهان و افتتاح طرح تحول سالمت دهان نمونه هایی از 
آنهاست. شنیده ها حاکی است امسال نیز مردم و دندان 
پزشکان باید منتظر شــنیدن خبرهای خوش دیگری 

باشند.

ایران در ۲  به مناسبت تحویل سال دندان پزشکی 
فروردین ماه، دومین شماره نگین دندان پزشکی 
را به مرور رویدادهای صنفی و خبری دندان پزشــکی 
ایران در ســال ۹۴ اختصاص داده ایــم. تالش کردیم 
ویژه نامه ای با رویکرد و ســاختاری متفاوت برای شما 
تدارک ببینیم. بنا بود یک سال دندان پزشکی ایران را 
در ۹۴ فریم عکس با شما مرور کنیم که به دلیل کمبود 
فضا، به ۶۰تصویر کاهش یافت! مرور حاشیه ها و انتخاب 
و گفتگو با چهره سال۹۴ دندان پزشکی ایران، بخش های 

دیگر این ویژه نامه هستند.

اولین شماره ماهنامه نگین دندان پزشکی، اگرچه ۳ 
در روزهای منتهی به پایان ســال منتشر شد و 
فرصت چندانی برای توزیع مناسب و رسیدن به دست 
شگفت انگیزی  رســانه ای  بازتاب  اما  نداشت  مخاطب 
داشــت. بیشــتر از هر چیز طرح جلد آن به چشــم 
آمد؛ تصویر جلد شــماره اول که شــمایلی متفاوت 
از محمدجــواد ظریف را تصویر کرده بود در بیشــتر 
رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی بازنشر شد و 
حتی یکی از شبکه های ماهواره ای در بخش خبری خود 
به آن پرداخت. متحوا و ســاختار متفاوت نشریه نیز از 
سوی بسیاری از صاحب نظران دندان پزشکی و رسانه ای 

تقدیر شد.
همه این رخدادهای خوشایند مسئولیت برداشتن گام 
بعدی و انتشار دومین شماره را دشوارتر کرد. امیدواریم 
توانسته باشیم این انتظار و مسئولیت را برآورده کرده 

باشیم!

سرمقاله   همه چیز درباره مهم ترین و پر حاشیه ترین 
انتخابات علمی صنفی سال۹۴

 دوباره 
انتخابات!

 مرور حاشیه های 
دندان پزشکی در سال ۹۴

 سال اعتراض 
و تجمع
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۳۶
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 سندرم تونل کارپال
و ارتباط آن با دندان پزشکی

۳5

 پنج نکته 
که باعث می شود برای 

بیماران متفاوت ظاهر شوید
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سال اول،شماره دوم، فروردین 1395نگين دندان پزشكي 45 گزارش تصویري

مرور تصویری اخبار حوزه دندان پزشکی در سالی که گذشت

ــــزشکی 9۴   دنـــدان پ

در ۶0 فـریم
   افتتاح طرح تحول سالمت دهان 

۲۳ فروردین ۹۴ و همزمان با روز دندان پزشکی، طرح تحول سالمت دهان کلید 
خورد. البته ظاهرا وزیر بهداشت درباره سرانجام این طرح نگرانی هایی داشت، 
چراکه در سخنرانی مراسم اذعان کرد: »من خیلی موافق اعالم آغاز این طرح 
نبودم. ترجیح می دادم کار شروع شود و بعد آن را اعالم کنیم. امیدوارم کاری که 
دوستان ما شروع کرده اند، باعث روسیاهی ما نشود و بقیه زحماتی که از یک سال 
گذشته در طرح تحول نظام سالمت آغاز شده است، از بین نرود.«

تنزل رشته پروتزهای دندانی
 از کار شناسی به کاردانی و اعتراض دانشجویان
 
اردیبهشت ۹۴ دانشجویان رشته ساخت پروتزهای دندانی در اعتراض به 
احیای مقطع کاردانی و حذف کار شناسی پیوسته این رشته تجمع و اعتراض 
کردند. در حالی که تنها دو سال از فارغ التحصیلی اولین دوره کار شناسی 
پیوسته در سطح کشور می گذشت، بر اساس تصمیم شورای گسترش 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، رشته کاردانی پروتزهای دندانی مجددا 
احیاء شد و۱۱ دانشکده دندان پزشکی کشور که مجوز تربیت دانشجوی پروتز 
دندان در مقطع کارشناسی را اخذ کرده بودند، مکلف به جذب دانشجو در 
مقطع کاردانی در کنکور سال۹۴ شدند.

   برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره هدایت
مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره علمی پژوهشی شهید احمد 

هدایت، به روال سال های گذشته همزمان با کنگره انجمن دندان پزشکی ایران، 
در اردیبهشت برگزار شد و برگزیدگان در چهار محور مقاالت منتشر شده در 

رشته های تخصصی دندان پزشکی، کتب منتشر شده )تالیف و ترجمه(، اختراع و 
نوآوری و فیلم های آموزشی جوایز خود را دریافت کردند.

    نظرسنجی در مورد تعیین روز دندان پزشکی؟ 

سال هاست اکثر اعضای جامعه دندان پزشکی از نامناسب بودن مصداق روز دندان پزشکی در تقویم کشور 
اظهار نارضایتی می کنند و از لزوم اجماع برای انتخاب یک مصداق مناسب برای این روز در یک تاریخ 
دیگر، سخن به میان می آید. فروردین ۹۴ سازمان  نظام پزشکی با ارسال پیامک به تمام دندان پزشکان 

کشور، نظرسنجی گسترده ای در این زمینه برگزار کرد. با اینکه نتایج این نظرسنجی منتشر نشد 
اما واکنش ها در شبکه های اجتماعی نشان داد اغلب دندان پزشکان با »همسو شدن ایران با یکی از 

مناسبت های جهانی دندان پزشکی« یا »افتتاح اولین دانشکده دندان پزشکی«، بیشتر موافق هستند.

    برگزاری جشن
 روز دندان پزشکی در تهران

جشن بزرگداشت روز دندان پزشکی 
با مشارکت سازمان نظام پزشکی 

و انجمن دندان پزشکی ایران، 
روز ۲۱ فروردین همزمان با میالد 

حضرت فاطمه در تاالر وزارت کشور 
تهران با حضور ۳۵۰۰ نفر از جامعه 
دندان پزشکی و برخی از مسئوالن 
و پیشکسوتان برگزار شد. در این 

مراسم از ۱۰ بانوی دندان پزشک به 
مناسبت تقارن روز دندان پزشکی و 

روز زن تجلیل و قدردانی شد.

  قول وزیر برای افزایش ظرفیت  
دندان پزشکی در کنکور۹۴

خرداد ماه ۹۴، وزیر مردم دار بهداشت از 
افزایش ظرفیت رشته های دکتری حرفه ای 

پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی در کنکور 
۹۴خبر داد و گفت: در مجموع دانشگاه های 

دولتی و آزاد حداقل در حدود ۱۵۰۰ نفر افزایش 
ظرفیت پیدا خواهد کرد. بخش عمده ای از 

افزایش ظرفیت را به سهمیه بومی اختصاص 
خواهیم داد. با انتشار دفترچه انتخاب رشته 

کنکور ۹۴ مشخص شد ظرفیت دندان پزشکی 
با افزایش حدود ۳۵۰نفر نسبت به سال۹۳، به 

۱۵۰۰نفر رسیده است.

   با حضور رییس FDI تصویب شد: برگزاری کنگره منطقه ای FDI 2016 در ایران

با امضاء تفاهم نامه میان فدراسیون جهانی دندان پزشکی و انجمن دندان پزشکی ایران، کنگره منطقه ای 
FDI در سال ۹۵ همزمان با پنجاه و ششمین کنگره علمی دندان پزشکی ایران، در تهران برگزار خواهد 

شد. مراسم امضای تفاهم نامه در حاشیه پنجاه و پنجمین کنگره دندان پزشکی ایران، برگزار شد.

   برگزاری کنگره ۵۵ انجمن دندان پزشکی ایران

پنجاه و پنجمین کنگره این انجمن ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۴ به ریاست دکتر محمود عاقل، 
در مرکز همایش های برج میالد تهران برپا شد. این کنگره همزمان با سمپوزیم شاخه آسیا 

اقیانوسیه فدراسیون جهانی لیزر در دندان پزشکی برگزار شد و نشست سالیانه FDI )فدراسیون 
جهانی دندان پزشکی(، اختتامیه چهاردهمین جشنواره علمی پژوهشی هدایت و مجمع عمومی 

فوق العاده انجمن دندان پزشکی ایران از جمله برنامه های جنبی آن بود.
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   دانشگاه آزاد در کربال دانشکده دندان پزشکی تاسیس می کند

دور از انتظار نبود که دامنه توسعه کمی دانشکده های دندان پزشکی، پس از اشباع داخلی، به 
خارج از مرزهای ایران هم گسترش یابد. نماینده تام االختیار رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در هیأت 
امنای استان آذربایجان شرقی در ماه خرداد گفت: واحد بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی در تبریز، 

با همکاری دانشگاه عراق، در شهر کربال واحد دندان پزشکی و پزشکی تأسیس می کند.

   تهران بیشترین و خراسان رضوی کمترین تعداد دندان پزشک را دارند

دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با بیان اینکه نظام توزیع 
دندان پزشکان در کشور دچار مشکل است، خبر داد استان تهران دارای بیشترین دندان پزشک 
است، درحالی که استان خراسان رضوی با وجود داشتن دانشکده دندان پزشکی مشهد، دارای 

محروم ترین مناطق برای ارائه خدمات دندان پزشکی )غیر از خود شهر مشهد( است.

   تقدیر از اساتید و دانشجویان برتر دندان پزشکی۹۴ دندان پزشکی تهران

در چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران،  که ۱۲ خرداد، با حضور وزیر 
بهداشت برگزار شد، از اساتید نمونه و دانش آموختگان برتر دانشکده های مختلف دانشگاه تقدیر شد. 

اساتید و دانشجویان تقدیر شده از دانشکده های دندان پزشکی تهران و پردیس بین الملل تهران عبارت 
بودند از:

اساتید: دکتر حسن رزمی، دکتر حسین حیدر، دکتر فرزانه فرید
دانشجویان: دکتر الهه سلطان محمدی، دکتر پگاه فیروز منش، دکتر مریم فربد، دکتر فرزانه بلند پروا

 چراغ سبز به تاسیس دانشکده در کشورهای هم جوار  

در پنجمین جلسه شورای سالمت دهان وزیر بهداشت گفت: نمی توان به 
دانش آموختگان خارج کشور بی توجه بود و آن ها را محدود به یک آزمون ملی 
کرد. نباید تمام راه ها را برای این افراد ببندیم و الزم است که راه های دیگری برای 
بکارگیری این افراد در نظام سالمت مانند دوره های آموزشی و یا مهارت آموزی در 
نظر بگیریم.اما مهم تر این است که بتوانیم پیشگیری کنیم و بخش خصوصی را به 
تأسیس دانشگاه و دانشکده ها تشویق کنیم. باید با تشویق بخش خصوصی بتوانیم 
در مناطقی مانند دبی، کردستان عراق، ترکیه و کویت دانشگاه داشته باشیم. ایرانیان 
نیز می توانند در این مراکز تحصیل کنند.

  

   دندان پزشک ایرانی ستاره 
تازه تیم ملی فوتبال فیلیپین!

حضور یک بازیکن 
ایرانی االصل در ترکیب تیم 

ملی فیلیپین و گلزنی او برای 
این تیم مقابل تیم فوتبال 

بحرین از اتفاقات جالب توجه 
خرداد ماه دنیای فوتبال و 
دندان پزشکی بود. میثاق 
بهادران که موفق شد در 

ترکیب تیمش دو گل برابر 
بحرین به ثمر برساند از پدری 

ایرانی متولد شده و مدرک 
دکترای دندان پزشکی دارد.

   ۳میلیون تومان خدمات دندان پزشکی برای 
هنرمندان

خبر اختصاص بیمه ۳میلیون تومانی برای هنرمندان عضو 
صندوق اعتباری هنرمندان تیتر یک روزنامه صبا در روز ۳۰ 
تیرماه ۹۴ بودا. این روزنامه، در حالی نوید اختصاص خدمات 

دندان پزشکی به هنرمندان را داده بود که مهلت ثبت نام 
برای بیمه تکمیلی و برخورداری از این تسهیالت تنها تا ۳۱ 

تیرماه تعیین شده بود!

   برگزاری کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی 

کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران که تا سال پیش 
در ماه دی برگزار می شد احتماال به دلیل ترافیک برگزاری 

کنگره های نیمه دوم سال، برای اولین بار در شهریور برگزار 
شد. این کنگره یکی از پنج کنگره بزرگ دندان پزشکی در 

سال۹۴ بود.

  امتیازدهی وزارت بهداشت به دانش آموختگان  
دندان پزشکی خارج کشور

ظاهرا اعتراض های طوالنی مدت دانش آموختگان 
دندان پزشکی خارج کشور که در آزمون ملی دندان پزشکی 
ناکام مانده بودند و بارها مقابل مجلس و وزارتخانه تحصن 
کردند، نتیجه داد و وزارت بهداشت در یک عقب نشینی 
آشکار، با اعمال اصالحاتی در دستورالعمل اجرایی مصوب 
۲۵اسفند ۹۲ شورای عالی ارزشیابی، شرایط برگزاری این 
آزمون را برای دانش آموختگان دندان پزشکی خارج کشور 
»تسهیل« کرد.

 نگرانی از فعالیت شرکت های شبه بیمه ای دندان پزشکی

یکی از نگرانی های کارشناسان و مدیران حوزه دندان پزشکی رشد 
فعالیت شرکت های شبه بیمه دندان پزشکی در سال ۹۴ بود که با 

سوء استفاده از خالءهای قانونی اقدام به واسطه گری برای ارجاع بیمار 
به مراکز دندان پزشکی می کردند. در همین رابطه دکتر امیر عزمی، 

دبیر انجمن دندان پزشکی ایران شعبه فارس از فعالیت هفت شرکت 
شبه بیمه در شهر شیراز خبر داد که به نوعی خرید بیمار کرده و با ارائه 

کارت تخفیف به مردم، بیماریابی می کنند.

   آزادی ۱۲زندانی جرایم غیر عمد به یاری 
دندان پزشکان شیرازی

با تالش دندان پزشکان نیک اندیش، ۱۲ زندانی 
جرایم غیر عمد در شیراز از زندان  آزاد شدند. این 

دندان پزشکان عالوه بر پرداخت ۳۵۰میلیون ریال برای 
آزادی این زندانیان، به خانواده های ۱۲ زندانی جرائم 
غیر عمد، خدمات دندان پزشکی رایگان ارایه دادند.

   درگذشت دکتر موسی باکی هاشمی

دکتر موسی باکی هاشمی، یکی از ده بنیان گذار جامعه دندان پزشکی ایران 
و دومین رییس دانشکده دندان پزشکی ملی )شهید بهشتی( روز چهاردهم 
تیرماه ۹۴ درگذشت. دکتر موسی باکی هاشمی متولد تیر ماه ۱۲۹۹ در کربال 

بود و از فعاالن علمی و صنفی در دهه سی تا پنجاه دندان پزشکی ایران به 
شمار می رفت.

   درگذشت دکتر غالم حسین رهبری

دکتر غالم حسین رهبری، استاد پیشکسوت دانشکده 
دندان پزشکی تهران و از بنیان گذاران تخصص رادیولوژی دهان، 
فک و صورت در تیرماه۹۴ درگذشت. دکتر رهبری یکی از اولین 
اساتید رشته رادیولوژی دهان، فک و صورت بود که پس از سال 
۱۳۴۴ و همزمان با واحدی شدن برنامه آموزشی و موظف شدن 
دانشجویان دندان پزشکی به گذراندن واحدهای عملی و نظری، 

در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران، به تدریس دانشجویان 
مشغول بود. وی ریاست اولین دوره هیات مدیره انجمن رادیولوژی 

دهان، فک و صورت ایران را هم بر عهده داشت.
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  تهران گردی در روز پزشک به 
اتفاق پزشکان و دندان پزشکان

  
یکی از برنامه های هفتگی دکتر احمد 

مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، 
در سال ۹۴ تهران گردی و بازدید از 

مناطق مختلف تهران بود. تهران گردی 
آخرین هفته مرداد ماه ۹۴ به مناسبت 

روز پزشک، به دیدار با پیشکسوتان 
جامعه پزشکی و بازدید از مراکز درمانی 

پایتخت اختصاص داشت.در این دیدار 
دکتر مرتضی مصفا و محمد اسالمی، دو 
تن از دندان پزشکان پیشکسوت، احمد 

مسجد جامعی را همراهی می کردند.

  پس لرزه های لغو تفاهم نامه سازمان مالیاتی و سازمان نظام پزشکی

با رسیدن تیرماه و موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی بار دیگر نگرانی و دغدغه 
برخی از پزشکان و دندان پزشکان، از جزییات و ابهام های مباحث مالیاتی زنده 
شد. امسال نیز خبری از عقد تفاهم نامه مالیاتی میان نظام پزشکی و سازمان 
امور مالیاتی نبود و جامعه پزشکی نیز ملزم به خوداظهاری شدند. از طرفی 
زمزمه هایی در مورد بررسی حساب های بانکی پزشکان توسط سازمان امور 
مالیاتی به گوش می رسید.

    افتتاح دانشکده دندان پزشکی آزاد تبریز

رییس مجلس خرداد ماه و در آستانه نیمه شعبان با حضور در شهر تبریز چند پروژه ساختمانی دانشگاه آزاد تبریز از جمله 
ساختمان دانشکده دندان پزشکی آزاد تبریز را افتتاح کرد. دانشکده آزاد تبریز، بزرگترین دانشکده دندان پزشکی شمال غرب 

کشور است که در فاز اول با ۱۲۰یونیت، ۵۵ دانشجوی دکترا و ۱۲۰دانشجوی کاردانی را از مهرماه پذیرش خواهد کرد.

    اعتراض به تغییر سهمیه شاهد در آزمون دستیاری

تغییر ناگهانی در شرایط داوطلبان سهمیه شاهد و ایثارگر در آزمون دستیاری 
موجب برگزاری یک تجمع اعتراضی دیگر مقابل وزارت بهداشت شد. 

تجمع کنندگان به تفاوت ضریب افراد مشمول سهمیه از ۸۰درصد آخرین فرد 
پذیرفته شده در هر رشته به ۷۰ درصد، در دفترچه راهنمای آزمون و دفترچه 

انتخاب رشته اعتراض داشتند اما ظاهرا جریان اعتراضی چندان دوام نیاورد و بنا 
به دالیل نگفتنی فروکش کرد!

    افتتاح کلینیک دو دانشکده دندان پزشکی در بروجرد و یاسوج

همزمان با هفته دولت وزیر بهداشت به لرستان رفت و کلینیک دندان پزشکی دانشگاه 
آزاد بروجرد را با حضور رییس دانشگاه آزاد افتتاح کرد. کلینیک دانشکده دندان پزشکی 

آزاد بروجرد با ۲۲۰ یونیت دندان پزشکی و در پنج طبقه بزرگ ترین کلینیک 
دندان پزشکی غرب کشور یا به قول برخی رسانه ها کل خاورمیانه محسوب می شود.در 

همین ایام وزیر کشاورزی نیز از افتخار افتتاح یک پروژه دندان پزشکی بی نصیب نماند و 
در سفر خود به شهر یاسوج کلینیک دانشکده دندان پزشکی یاسوج را افتتاح کرد. این 

کلینیک دندان پزشکی ۵۰ یونیت در ۱۰ بخش دارد.

  شهرام جزایری قرار بود 
دندان پزشک شود اما کاله بردار شد!

شهرام جزایری، نامی آشنا در بین 
بزرگ ترین پرونده های جنجالی فساد 
اقتصادی ایران است که سال ها زبانزد 

خاص و عام و مثالی بی بدیل از خالء 
قانونی و مدیریتی کشور بود. او در سال 
۱۳۷۰ تحصیل در رشته دندان پزشکی 
در دانشگاه کرمان را آغاز کرد و شاید 

اگر از جریان تحصیل خود منحرف 
نمی شد امروز یک دندان پزشک بود و 
باید از او با عنوان آقای دکتر جزایری 

یاد می کردیم.

  ستاره سهرابی، نفر اول آزمون 
دستیاری دندان پزشکی۹۴

سال گذشته  هم به روال سال های 
اخیر نفر اول آزمون دستیاری 
دندان پزشکی یک خانم دکتر بود؛ 
دکتر ستاره سهرابی، دانش آموخته 
دانشکده دندان پزشکی اصفهان. 
انتخاب اول ایشان رشته ارتودنسی 
دانشکده شهید بهشتی بود.

  یـک قتـل و چنـد روایـت

انتشار خبر قتل وحشیانه دکتر اصغرپیرزاده تنها انکولوژیست استان اردبیل، باعث به راه افتادن موج وسیعی از 
واکنش های متفاوت و متناقض از سوی پزشکان، مسئوالن و مردم در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی  شد؛ 

از انتظار برای تعیین سرنوشت پرونده قضایی تا واکنش های احساسی و هیجانی که افراد مختلفی را از جمله وزیر 
بهداشت، مقصر وقوع چنین حوادثی می دانست. همسر دکتر پیرزاده یک دندان پزشک متخصص اطفال بود.

   حکم دیوان عدالت اداری درباره آزمون ارتقاء دوره دستیاری

عطف به ماسبق شدن آیین نامه جدید دوره های دستیاری دندان پزشکی مصوب سال۹۳ 
موجب شکایت ۴۰۰نفر از دانشجویان دوره دستیاری به دیوان عدالت اداری و صدور حکم بر 
علیه آن شد. بازتاب بی اعتنایی وزارت بهداشت نسبت به این حکم در سایت دندانه، واکنش 

وزارت بهداشت را برانگیخت که معتقد بود این قرار موقت صرفا در مورد یک دستیار با نام 
مصطفی مهرابی است اما در نهایت با دستور معاون آموزشی وزارت بهداشت شرایط دستیاران 

در آزمون ارتقاء مورد تجدید نظر قرار گرفت.

  نامه اعتراضی دندان پزشکان  متخصص به رییس جمهور: مدت طرح ضریب »کا« را کاهش دهید 

بیش از ۴۳۰ نفر از دستیاران دوره های تخصصی، متخصصین و اعضای هیات علمی دانشکده های دندان پزشکی 
سراسر کشور در نامه ای به رئیس جمهور خواهان کاهش مدت طرح ضریب K بعد از دوران تحصیل و بازنگری در 
عدم صدور و تمدید پروانه مطب و اجبار متخصصین درکشور به کار در کلینیک های ویژه دانشکده ها شدند. این 
نامه  یکی از واکنش های معترضان به تغییر آیین نامه های مربوط به شرایط گذران طرح دندان پزشکان متخصص بود 
که در سال اخیر بازتاب های زیادی در رسانه ها داشت. )عکس تزئینی(

برگزاری آزمون بورد دندان پزشکی،    
۱۶تا۱۹ شهریور ۹۴

سی یکمین آزمون دانشنامه تخصصی دندان پزشکی روز 
دوشنبه ۱۶ شهریور با برگزاری آزمون کتبی آغاز و در روزهای 

۱۷ تا ۱۹ شهریور با برگزاری آزمون شفاهی علمی ادامه یافت.
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   تغییر قوانین انتقالی دانشجویان به داخل کشور

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره تغییر در آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی از خارج 
کشور به داخل گفت: عالوه بر شرط معدل و تعداد واحد، داوطلبان باید در آزمون شرکت کنند. وی با تاکید 

اینکه مالک ارزیابی زمان ورود به دانشگاه و شروع به تحصیل است نه زمان پذیرش، از ارزش یابی پویای 
دانشگاه های مورد تایید خبر داد. )عکس تزئینی(

   گزارشی تکان دهنده از فعالیت دندان پزشکان تقلبی در تهران

گروه خبری بیست و سی مردادماه همراه تیم بازرسی وزارت بهداشت 
به سراغ چند مطب زیر پله ای و بدون مجوز در تهران رفت و تصاویر 

تکان دهنده ای از مطب هایی فاقد امکانات و بدون رعایت اصول اولیه بهداشتی 
منتشر کرد. دندان سازان غیرمجاز مشغول در این مطب ها اما ادعاهای جالبی 

داشتند، مثال ساخت دست دندان ۳میلیون تومانی با تنها ۱میلیون تومان. 

   اعتراض به منابع آزمون 
دستیاری ۹۵

داوطلبان شرکت در آزمون 
دستیاری سال ۹۵ که از ورود 

کتاب های ملی به جمع منابع آزمون 
دستیاری ۹۵ نگران و گله مند بودند 

روز ۱۱ آبان مقابل وزارت بهداشت 
تجمع کردند. درست در همین روز 

اعالم شد کتاب های ملی از منابع 
آزمون دستیاری ۹۵ حذف شده اند. 

مدیران وزارت بهداشت هرگونه 
ارتباط میان اعتراض دندان پزشکان 

و این تصمیم را تکذیب کردند!

   دانشکده دندان پزشکی ملی 
پنجاه ساله شد

روز ۲مهر همزمان با عید قربان 
جشن پنجاه سالگی دانشکده 

دندان پزشکی شهید بهشتی برگزار 
شد. دانشکده ملی طی پنجاه سال 
۵ هزار دندان پزشک عمومی، ۸۰۰ 

متخصص و ۷۰۰ کاردان و کارشناس 
تربیت کرده و در حال حاضر هزار 

دانشجو در مقاطع مختلف دارد.

  راه اندازی ۳دانشکده  جدید 
توسط دانشگاه آزاد

دکتر حمید میرزاده، رییس دانشگاه 
آزاد در مراسم سی سالگی دانشکده 

تهران از افتتاح قریب الوقوع سه 
دانشکده جدید دندان پزشکی در 

شهرهای تبریز، ساری و مشهد، 
خبر داد که بدین ترتیب تعداد 

دانشکده های دندان پزشکی دانشگاه 
آزاد به هفت واحد خواهد رسید.

  تشکیل اداره کل 
دندان پزشکی در معاونت درمان

یکی از مهم ترین مصوبات 
هفتمین جلسه شورای سالمت 

دهان تشکیل اداره کل 
دندان پزشکی در زیر مجموعه 
معاونت درمان وزارت بهداشت 

بود که می تواند سرآغاز 
حرکت های مثبت در حوزه درمان 

دندان پزشکی باشد. با پیشنهاد 
وزیر و رای اعضاء شورا، رضا 

حسین پور به عنوان مدیر کل 
اداره مذکور انتخاب شد.

   پنجاه سالگی دانشکده 
دندان پزشکی مشهد و فرصتی که از 
دست رفت

دانشکده دندان پزشکی مشهد، که دومین 
دانشکده دندان پزشکی ایران است، در 
سال نود و چهار می توانست پنجاه سالگی 
خود را جشن بگیرد اما در غفلت و دغدغه 
مدیران دانشگاه مشهد این فرصت از دست 
رفت؛ آن هم در حالی که دکتر امیراسماعیل 
سندوزی، از بنیان گذاران دانشکده همچنان 
در میان ماست.

  افزایش شهریه و تجمع اعتراضی دانشجویان آزاد تهران 

صد ها نفر از دانشجویان دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران در اعتراض به افزایش شهریه 
دانشگاه آزاد اسالمی، روز ۱۳ مهر ۹۴ مقابل این دانشکده تجمع کردند. طبق آیین نامه 

دانشگاه آزاد اسالمی، افزایش شهریه در مهرماه ۹۵ تصویب شده است، در حالی که طبق 
آیین نامه وزارت علوم شهریه ثابت هیچ گاه نباید تغییر کند و در تمامی دوره ها باید ثابت 

باشد. )عکس تزئینی(

   افتتاح ساختمان دانشکده دندان پزشکی ساری

مهر ۹۴ فاز اول ساختمان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه پیامبر اعظم ساری با حضور 
وزیر بهداشت افتتاح شد. این دانشکده در حال حاضر ۲۷۴ دانشجو و ۴۲ استاد دارد.

  تغییر در ضوابط پروانه مطب پس از ۳دهه

سازمان نظام پزشکی با هماهنگی وزارت بهداشت آیین نامه صدور پروانه مطب پزشکان 
را بعد از ۳دهه مورد بازبینی و تغییر قرار داد و از جمله تعداد مشموالن تبصره ۷ ماده ۱۳ 

محدودتر شدند. بدین شرایط اخذ پروانه مطب در شهرهای بزرگ برای دندان پزشکان 
جوان و دانش آموختگان کشورهای خارجی سخت تر شد.

   سی سالگی دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران

سال ۹۴ دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران سی ساله شد. به همین مناسبت 
مراسمی با حضور رییس دانشگاه آزاد برگزار شد تا بهانه ای باشد برای تجلیل 

از اساتید و بنیان گذاران دانشکده. دانشکده آزاد تهران در طول سی سال 
حدود ۱۰ درصد دندان پزشکان ایران را تربیت کرده است.

   ششمین کنگره در شیراز  

کنگره سالیانه انجمن دندان پزشکی ایران- شعبه فارس طی سال های اخیر به یکی از معتبرترین و پر 
مخاطب ترین کنگره های دندان پزشکی بدل شده است که بهانه ای برای اجتماع جمع کثیری از اعضای جامعه 

دندان پزشکی، مخصوصا دندان پزشکان جنوب کشور است.
امسال ششمین کنگره انجمن یادواره استاد »دکتر عیسی مظفری«، هشتم تا دهم مهر ۹۴ در شیراز برگزار شد.

  اعتراض شرکت کنندگان در آزمون جایابی

تغییر شرایط آزمون جایابی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج کشور زمینه ساز 
برگزاری سلسله ای از تجمعات اعتراضی مقابل مجلس و وزارت بهداشت شد. تا پیش 

از این آزمون جایابی هیچ مردودی نداشت و صرف شرکت در آزمون موجب معرفی 
داوطلبان به یکی از دانشگاه ها برای گذراندن دوره تکمیلی می شد. وزارت بهداشت با 

اینکه اعالم کرد اکثر دانش آموختگان دوره ۲۳ و ۲۴ مردود علمی هستند، اما ظاهرا در 
برخورد با شرکت کنندگان کمی از موضع اولیه خود کوتاه آمد.
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  بازتاب های انجام ۱۵۰جراحی رایگان »شکاف کام« در زاهدان

حضور داوطلبانه یک تیم پنج نفره از جراحان پالستیک در شهر زاهدان و انجام 
عمل جراحی رایگان برای کودکان محروم مبتال به شکاف کام و لب، در دهه 

فجر، بازتاب وسیعی در رسانه ها و فضای مجازی داشت و حتی وزیر بهداشت 
نیز در کانال تلگرام تازه تاسیس خود به آن واکنش نشان داد.

  ۸میلیون دانش آموز 
فلورایدتراپی شدند یا نشدند؟!

معاون بهداشتی وزیر بهداشت از انجام 
۱۶میلیون فلورایدتراپی در دو نوبت در 
سال ۹۴ و اختصاص ۵۵ میلیارد تومان 

اعتبار جهت بهبود سالمت دهان و 
دندان در روستا ها خبر داد. با این حال 
مدارس بسیاری در کشور را می توان 

مثال آورد که دانش آموزانش رنگ 
فلورایدتراپی را بر دندان ندیده اند. 

   اجتماع دندان پزشکان متخصص 
مقابل وزارت بهداشت

جریان اعتراضی به مدت طرح دوره دستیاری 
دندان پزشکی که از مردادماه آغاز شده بود، 

به دو تجمع اعتراضی در ۱۹ دی و ۱۰بهمن 
انجامید. نکته جالب انتشار دو مصاحبه از 

مدیران وزارت بهداشت درست یک روز قبل 
از برگزاری این تجمع ها بود اما وعده مدیران 

نتوانست مانع برگزاری تجمع شود.

دفاتر مالیاتی را پلمپ کنیم   
یا نکنیم؟!

در حالی که اخطار سازمان نظام پزشکی به 
لزوم پلمپ دفاتر مالیاتی سال۹۵ پزشکان تا 
پایان اسفند ماه ۹۴ تاکید داشت روایت های 
دیگر از عدم نیاز به پلمپ دفتر مالیاتی با 
توجه به قوانین جدید حکایت داشت. در 
نهایت مشخص نشد دندان پزشکان برای 
فرار از جرایم مقرر در قانون مالیات های 
مستقیم باید چه کنند؟

  دانشکده دندان پزشکی اصفهان چهل ساله شد

بنا بود به مناسبت چهل سالگی دانشکده دندان پزشکی 
اصفهان، همزمان با همایش دندان پزشکی محافظه کارانه 
جشن یادبودی در اسفند ۹۴ برپا شود اما ظاهرا به دلیل 

آماده نشدن شرایط برنامه مراسم به اردیبهشت ۹۵ موکول 
شد.

  برگزاری ۲۰ایستگاه علمی کنگره اکسیدا

مدیران کنگره اکسیدا۵۶ جریان برگزاری کنگره را ده ماه پیشتر از 
زمان رسمی با برگزاری های برنامه های پیش کنگره آغاز کردند. آنها 

طی سال۹۴، ۲۰ ایستگاه علمی در ۲۰شعبه انجمن در سراسر کشور و با 
حمایت »شرکت الماس رویان« برپا کردند. پرشورترین و پرمخاطب ترین 

این برنامه ها در شهر ارومیه برگزار شد.

دندانه بزرگ ترین جامعه مجازی دندان پزشکان  

در آستانه نوروز ۹۵ تعداد اعضای صفحه دندانه از مرز پانزده 
هزار نفر گذشت. سایت دندانه در سومین سال فعالیت 

خود با انتشار بیش از دو هزار خبر و مقاله و حضور پررنگ 
در تمام شبکه های اجتماعی، تبدیل به بزرگ ترین اجتماع 

مجازی دندان پزشکی ایرانی شده است.

  فعالترين دندان پزشک در حوزه صنفی

دکتر علی تاجرنیا را می توان فعال ترین دندان پزشک در 
حوزه صنفی سال ۹۴ لقب داد. سخنان او در جلسه نشست 

مجمع عمومی انجمن های علمی گروه پزشکی با وزیر 
بهداشت در مورد سیاست وزارت بهداشت در مورد رسانه ای 

کردن برخورد با تخلفات پزشکان بازتاب وسیعی در جامعه 
پزشکی داشت. به عنوان رییس کنگره اکسیدا۵۶ عالوه بر 
آماده کردن زمینه برگزاری این کنگره، ۲۰ ایستگاه علمی 

در شعب انجمن در شهرستان ها برگزار کرد و در بسیاری از 
مسايل صنفی دندان پزشکی از جمله تعرفه، مالیات و قانون 

رای وکالتی در انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی 
موضع گیری های تاثیرگذاری داشت. در نیمه دوم اسفند 

عکس او در مصاحبه ای پیرامون نتایج انتخابات مجلس تیتر 
و تصویر صفحه اول روزنامه آفتاب یزد شد. 

  دندان پزشکان در تلگرام

فراگیر شدن اپلیکیشن تلگرام در میان مردم ایران شامل حال دندان پزشکان 
هم شد. به تدریج انبوهی از کانال ها و گروه های علمی، صنفی و سرگرمی 

دندان پزشکی در تلگرام شکل گرفتند تا فضایی باشند برای تبادل نظر علمی 
صنفی دندان پزشکان و دانشجویان این رشته. تلگرام در برخی چالش های 

صنفی نظیر اعتراض  به قوانین آزمون دستیاری و طرح ضریب کا نقش اساسی 
در اطالع رسانی و ساماندهی جریان اعتراضی داشت. وزیر بهداشت نیز در 
ماه های پایانی سال کانال شخصی خود را راه اندازی کرد تا بر مقبولیت این 

اپلیکیشن در میان دولتمردان مهر تایید بزند.

  راه اندازی دوباره دوره کاردانی در 
دندان پزشکی

رشته تکنسین سالمت دهان از بهمن ماه با 
پذیرش ۹۲۰دانشجو احیاء شد. دانشجویان 

در مقطع کاردانی و بدون کنکور پذیرش 
می شوند و اولویت با دانشجویان دختر و 
بومی منطقه است. دانش آموختگان آن 

بناست تنها کار پیشگرانه انجام دهند و در 
حوزه درمان وارد نشوند. ان شاءاهلل! )عکس 

تزئینی(

  جایزه لبخند خلیج فارس بدون برنده!

جایزه لبخند خلیج فارس که هرسال به فعاالن حوزه 
دندان پزشکی جامع نگر اهدا می شد، در هفتمین 

دوره برگزاری برنده  ای نداشت و موسسه اطالع رسانی 
دندان پزشکی، تنها دکتر حمید صمدزاده و دکتر سارا 

سنگ و خانم مهدیه دیانت، بهداشت کار دهان و دندان را 
برای اعطای لوح تقدیر برگزید.

 ۳دندان پزشک در جمع برگزیدگان  
جشنواره ابن سینا

هفدهمین دوره جشنواره ابن سینا ۱۴ بهمن با حضور 
وزیر بهداشت برگزار شد. در این جشنواره از سه 
دندان پزشک در بخش های پژوهش و آموزش تقدیر 
شد: دکتر حمید محمود هاشمی، دکتر محمدصادق 
احمد آخوندی و دکتر سیامک یعقوبی

  کاوه سیدان نفر اول انتخابات و رییس کنگره ۹۶  

دکتر کاوه سیدان از اساتید و فعاالن شناخته شده 
دندان پزشکی ایران است. زمستان امسال سه بار نام او در 

گروه های تلگرام دندان پزشکان بر سر زبان ها افتاد: به عنوان 
نفر اول انتخابات هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، رییس 
کنگره سال ۹۶ این انجمن و وقتی دانشجویان دانشکده بهشتی 

و آزاد تهران او را با کیک جشن تولدش غافلگیر کردند. 

  اکسیدا، کنگره واقعا بین المللی!

با اینکه طی سال های اخیر تمام کنگره های دندان پزشکی 
پیشوند بین المللی را یدک می کشند اما کنگره پنجاه و ششم 

انجمن دندان پزشکی ایران اولین کنگره واقعا بین المللی 
است که اردیبهشت ۹۵ برگزار می شود. این کنگره با کنگره 

منطقه ای FDI و کنگره جهانی ICOI همراه شده و دارای 
امتیاز بازآموزی از انجمن دندان پزشکی امریکاست.

   انتخابات هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی و انجمن صنفی دندان پزشکی 
ایران یکی از مهم ترین رخدادهای صنفی دندان پزشکی سال ۹۴ بود که 
روز ۲۰اسفند برگزار شد و علی رغم مشغله های فراوان آخر سال، حدود 

۵۰۰دندان پزشک از سراسر کشور در آن شرکت کردند. مطابق انتظار این 
رویداد با حاشیه های فراوانی از جمله قانون رای وکالتی، تعداد کم کاندیداها 

و تک رای های سرنوشت ساز در نتیجه انتخابات همراه بود. دکتر کاوه 
سیدان، علی تاجرنیا و سعید ساعی نفرات اول تا سوم این انتخابات بودند.

گزارش تصویري
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مرگ یک 
 دندان پزشک 

در شعله های آتش
مــرگ دلخراش یــک دندان پزشــک جوان در 
شــعله های آتــش در شــهر ایــذه دل جامعه 
دندان پزشکی را در آذرماه ۹۴ به درد آورد. بر اثر 
انفجار و آتش سوزی در طبقه پنجم یک واحد 
آپارتمانی در شهرســتان ایذه استان خوزستان، 
دکتر نازنین پورمهر، دندان پزشــک جوان جان 
خود را از دســت داد. نداشــتن تجهیزات الزم 
آتش نشــانی، کم کاری آتش نشانان و بی فایده 
بودن اقدامات که منجر به طوالنی شــدن زمان 
آتش سوزی شد را می توان از عوامل اصلی فوت 
این دندان پزشک ایذه ای دانست. پس از انتشار 
این خبر شــایعاتی در فضای مجــازی پیچید 
که از احتمــال تعمدی بودن این اتفاق حکایت 
داشــت. اخبار تایید نشده حکایت از آن داشت 
که دندان پزشــک مرحوم، همان خانم دکتری 
اســت که چندی پیش مدعی شده بود به دلیل 
اختالف با مدیر یکی از کلینیک های زنجیره ای 
دندان پزشــکی در تهران تهدید به قتل شده و 

خودروی سواری اش آتش گرفته است.

مرور حاشیه های دندان پزشکی در سال ۹۴
 

  سال اعتراض
و تجمع

حاشیه ها همیشه مهم تر از متن هستند؛ حتی در حوزه کم چالش و کوچکی 
مانند دندان پزشکی. بسیاری از این رویدادها احتماال در میان اخبار متنوع و 
پرچالش دنیای بیرون از دندان پزشکی و در غیبت رسانه  ای فراگیر در میان 
دندان پزشکان دیده نشدند و به چشم نیامدند، طوری که احتماال بسیاری از 

شما این اخبار پر حاشیه را برای اولین بار در این صفحه خواهید خواند.

آیتم ضعیف و کارشناسی نشده 
و بسیاری بی مزه  در برنامه عمو 
فیتیله ای ها که شاید در الیه های 
آموزش  قصــد  خــود  زیریــن 
بهداشــت دهــان به کــودکان 
از  را داشــت، زمینه ســاز یکی 
بزرگ ترین حاشیه های تلویزیون 
در سال ۹۴ شد. یک موج سازی 
بی جهــت و غیــر دلســوزانه و 
یــک جو گیــری همیشــگی و 
عموهای  با  کاری  دردسرســاز، 
فیتیله ای کرد کــه در همه این 
ســال ها و اجرای بــرای بچه ها 

انتظارش را نداشتند. 
آیتم جنجالــی روایتی از یک 
پدر و پســر آذری زبــان بود 
که بابت بوی بد اتاقشــان در 
هتل، با عصبانیت به مســئول 
پذیرش هتل مراجعه می کنند 
و قصد پس دادن اتاق را دارند. 
مسئول پذیرش که از کیفیت 
خدمات هتــل اطمینان دارد 
شــروع به پرس و جو می کند 
عامل  می فهمد  نهایــت  در  و 
بوی نامطبوع پیچیده در اتاق، 
دهان پســر اســت. پسر بچه 
عنوان می کند که اهل رعایت 
بهداشت دهان است و همیشه 
مســواک می زند اما در نهایت 
کاشف به عمل می آید که پسر 
نادانســته برس توالــت را در 
دهان بــرده و با آن دهانش را 

مسواک زده است!
بــا همین  فیتیله ای ها  عمــو 
بــا لهجه،  چند دقیقــه اجرا 
از آنتن  برای مدتی طوالنــی 
وساطت ها  همه  و  رفتند  کنار 
و عذرخواهی هــا راه به جایی 
نبرد و دوباره معلوم نیست کی 
فرصت اجرای دوباره برنامه را 

در تلویزیون پیدا کنند.

 آموزش بهداشت دهان 
 سر عمو فیتیله ای ها را 

به باد داد!

دو تــن از چهره های پرچالش ســال نود و چهار 
حوزه دندان پزشکی زوج دندان پزشک و همیشه 
دســت به قلم، دکتر ایرج کی پــور و دکتر میترا 
میر محمدی بودند که ســال پرکاری را پشــت 
سر گذاشتند.ریشــه این پرکاری اختالف دکتر 
میرمحمــدی به عنوان بازرس ]ســابق[ انجمن 
دندان پزشکی ایران با هیات مدیره بر سر مسائل 
اجرایی و مالی بود که در سال نود و چهار به اوج 
خود رسید. ارسال بیش از یک صد نامه به هیات 
مدیره و مکاتبه ها و جلســه های مکــرر با افراد 
مختلف از جمله نشــانه های این اختالف بود. در 
این بین همسر ایشان، دکتر کی پور، نیز با ارسال 
ایمیل های انبوه به دندان پزشــکان بار رسانه ای 
این ماجرا را بر عهده داشــت. محتوای بسیاری 
از ایــن ایمیل ها و مکاتبات کــه در ظاهر نقد و 
آسیب شناسی فعالیت هیات مدیره و برشمردن 
خطاهای آیین نامه ای آنها بود، پر بود از اتهام درباره 
تخلفات اجرایی، اداری و مالی هیات مدیره انجمن 

دندان پزشکی ایران.
این اعتراضات و شبهه افکنی ها اما اقبالی در میان 

دندان پزشکان عالقه مند به حوزه صنفی، که به 
دلیل درک اهمیت صنفــی انجمن، در مجامع 
عمومی آن شرکت می کردند، نداشت و مثال در 
مجمع عمومی ای که همزمان با کنگره ۵۳ انجمن 
دندان پزشکی ایران برگزار شد کمتر از انگشتان 
یک دســت در موافقت با بازرس و همسرشــان 
دست بلند کردند. در نهایت ادامه این روند منجر 
به امضای نامه ای بــرای تقاضای عزل بازرس در 
یکی از مجامع شد. اتفاقی که نهایتا در ماه بعد در 
یک مجمع دیگر با حضور نماینده وزارت بهداشت 
رخ داد و بــازرس انجمن بــا رای قاطع مجمع از 

سمت خود عزل شد.
در سال 94 این زوج سختکوش عالوه بر مکاتبات 
و ارســال ســریالی ایمیل  به دندان پزشکان، در 
جلســات مکرر با اعضای کمیسیون انجمن های 
علمــی وزارت بهداشــت موجب شــبهه افکنی 
وســیع در خصوص فعالیت های انجمن ایران در 
ذهن مسئولین شدند؛ به گونه ای که کمیسیون 
علی رغم همکاری های مشــابه و حتی شبهه دار 
با انجمن های دیگر )مثــال هیات مدیره انجمن 

دندان پزشکان عمومی که نیاز به جایگزینی عضو 
علی البدل داشــت( اصرار بــه برگزاری انتخابات 
و ارائه گزارش حسابرســی در اســفندماه نمود، 
آن هم درســت در اوج ترافیک کاری پایان سال 
دندان پزشکان که عمال امکان مشارکت حداکثری 
جامعه دندان پزشکی را در انتخاب منتفی می کرد.

به هر روی این زوج نیــز برای انتخابات انجمن 
دندان پزشــکی ایران کاندیدا شــدند و در عین 
حال به بمبــاران ایمیلی خود ادامــه دادند که 
یکی از ترجیع بندهای همیشگی آن نسبت دادن 
مشــارکت حداقلی دندان پزشکان در اعتراض به 
کارنامه هیات مدیره انجمن بــود؛ غافل از آن که  
حضور ارزشــمند ولی گاه اندک  فعاالن صنفی 
دندان پزشک در مجامع به دلیل دلسوزی و عالقه 
آنهاست وگرنه آنها هم مطب و بیمار و درآمد را 

دوست  دارند. 
انتخابات ۲۰اســفند انجمن دندان پزشکی ایران 
بــا حضور تا حدی غیر منتظره حدود پانصد نفر 
از همکاران، که بعضا از شهرستا ن ها در روزهای 
پرمشغله پایان سال خود را به تهران رسانده بودند، 

درباره زوج همیشه معترض به هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران

امیدی بر پایان شبهه افکنی ها

تجمع  معتـرضان 
مقــابل وزارت 

بهداشت و مجلس
در ســال ۹۴ جامعه پزشــکی و مرتبط با 
حوزه بهداشــت و درمان آموختند یکی از 
راه های اعاده حق )و یــا ناحق!( برگزاری 
تجمع هــای اعتراضی اســت، چــه مقابل 
ســاختمان وزارت بهداشــت یا مجلس یا 
دیوان عدالت و یا هر نهاد و مرکز دیگری. 
مردم ســاکن در حوالی خیابــان ایوانک 
شــرقی طی ســال گذشــته بارها و بارها 
شــاهد برگزاری تجمعاتی بودند که مقابل 
ســاختمان وزارت بهداشت بر پا می شد و 
اغلب پس از چند ساعت مقابله با حراست، 

به داخل ساختمان امتداد می یافت. 
تعداد تجمع هــای اعتراضی در اعتراض به 
سیاســت ها و قوانین آموزشــی مرتبط با 
دندان پزشــکی آنقدر زیاد بود که می توان 
ســال ۹۴ را ســال تجمع و اعتــراض به 
سیاست های شورای آموزش دندان پزشکی 

و تخصصی وزارت بهداشت نامید.

برگزار شــد و در آن گزارش یکــی از معتبرترین 
شرکت های حسابرسی با نظر مثبت به فعالیت های 
مالی انجمن قرائت گردید. رییس و دو نفر از اعضای 
کمیسیون انجمن های علمی و رییس اداره  مربوطه 
از وزارت کشور به همراه تعدادی از کارشناسان در 
این جلسه حاضر بودند تا بر حسن انجام انتخابات 

نظارت کنند.
شــب انتخابات دکتر میرمحمدی با ارســال یک 
ایمیل خطاب به جامعه دندان پزشــکی از شرکت 
در انتخابــات انصــراف داد و دقایقی پیش از آغاز  
رای گیــری دکتر کی پور نیز از کناره گیری خود را 
از رقابت اعالم کرد، احتمــاال با این تفکر که رای 
نیاوردن آنهــا می تواند محک دیگــری بر میزان 

مقبولیت سخنانشان در بین دندان پزشکان باشد.
شاید ســال نود و چهار به این زوج پیگیر آموخته 
باشــد کــه در فعالیت رســانه ای بهتر اســت به 
جای تخریب دیگران بگوییم خــود برای جامعه 
دندان پزشــکی چه کرده ایم؛ زیــرا تبدیل فضای 
انجمن ها بــه میدان جنگ قــدرت و ایجاد ابهام 
مالی در کارنامه هیات مدیره و نامه پراکنی نه تنها 
کمکی به افزایش مشارکت دندان پزشکان نمی کند؛ 
بلکه آنها را از فعالیت های صنفی رویگردان خواهد 
کرد. اگرچه هیات مدیره انجمن نیز الزم اســت با 
اطالع رسانی بیشتر از گردش مالی و هزینه کردها 
و انعــکاس فعالیت هــای موثر انجمــن راه این 

شبهه افکنی ها را ببندد.

روز ۲۳ فروردیــن ۹۴ طرح تحول ســالمت 
دهان در حالی کلید خــورد که ظاهرا وزیر 
بهداشــت برای افتتاح این طــرح در مقابل 
عمل انجام شــده قرار گرفته بود و در حالی 
قیچی افتتاح طرح را به دســت گرفت که از 
انجام آن رضایت نداشت: »من خیلی موافق 
اعالم آغاز این طرح نبودم. امیدوارم کاری که 
دوستان ما شروع کرده اند، باعث روسیاهی ما 
نشود و بقیه زحماتی که از یک سال گذشته 
در طرح تحول نظام سالمت آغاز شده است، 

از بین نرود.«
طرح تحول ســالمت در حالی به ایستگاه 
دهان و دندان رســید کــه بدبینی ها بابت 
عدم تحقق وعده ها و برنامه های وزارت خانه 
با توجه به محدود بودن منابع مالی روز به 
روز افزایش می یافت و وزیر بهداشــت نیز 

نگرانی خود را از آغاز شتاب زده طرحی که 
بــا توجه به هزینه های باالی خدمات دهان 
و دندان اعتبارات زیادی را می طلبد، پنهان 
نکــرد. درحالــی که حوزه دندان پزشــکی 
بیشــترین پرداختــی مــردم از جیب در 
حوزه بهداشــت و درمان را، پس از خدمات 
بیمارســتانی، به خود اختصاص داده است، 
تعریف یــک چاه ویل تازه برای طرح تحول 
ســالمت، عمال احتمــال زمین خوردن این 
طرح را افزایــش داد.  به همین خاطر هم 
سیدحســن قاضی زاده هاشــمی در مراسم 
آغاز طرح تحول ســالمت دهان از بیمه ها 
خواســت تا برای به ســرانجام رسیدن این 
طرح نیــز وزارت بهداشــت را یاری کنند. 
بنابه تأکید وی آنچه قرار است در این طرح 
اتفاق بیفتد، عمدتاً موضوع پیشگیری است.

غافل گیری وزیر 
بهداشت در مراسم 
افتتاح طرح تحول 

سالمت دهان
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معتبــر کپی شــده اند، یاد کردنــد و معتقد 
بودند تدوین آنها صرفا هدر رفت منابع مالی 
و انســانی است و بدون شک با تغییر ترکیب 
مدیران وزارت بهداشت کنار گذاشته خواهد 

شد.
اما چالــش اصلی از زمانی آغاز شــد که با 
انتشــار منابع آزمون دســتیاری ســال ۹۵ 
مشــخص شــد کتاب های تازه جزو منابع 

این آزمــون قرار گرفته و حدود ۲۵درصد از 
سواالت از متن آنها طرح خواهد شد. نگرانی 
داوطلبان آزمون دســتیاری جدا از ابهام در 
جزییات و چگونگی طرح سوال از کتاب های 
پر حجمی که به لیســت منابع آزمون اضافه 
شــده بود، از این بود که این کتاب ها هنوز 
منتشــر نشده بودند! چه رســد به اینکه در 
دانشگاه ها فرصت تدریس و گرفتن بازخورد 

و ویرایش داشته باشند.
جنجال کتاب های مرجــع در نهایت به یک 
تجمع اعتراضی مقابل وزارت بهداشت کشید. 
درست در همان روز سازمان سنجش آموزش 
پزشــکی اعالم کرد در لیســت منابع آزمون 
دســتیاری تجدیدنظر کرده است. دلیل این 
اقدام آماده نشــدن کتاب ها در مهلت مقرر 

۹ماه تا آزمون دستیاری ذکر شد.

در حاشیه

ادامه روند افزایش 
تعداد دندان پزشکان و 

دانشکده های دندان پزشکی
توقــف رونــد افزایــش افسارگســیخته  شــمار دانشــکده های 
دندان پزشکی کشور که طی هشــت سال تعداد آنها از حدود ۲۰ 
واحد، به ۶۰ دانشــکده رســیده بود، یکی از مهم ترین انتظارات 
جامعه دندان پزشــکی از دکتر سعید عسگری بود که در سال ۹۲ 
به عنوان دبیر شــورای آموزش دندان پزشــکی و تخصصی وزارت 
بهداشت دولت تدبیر و امید منصوب شد. اما با اینکه کنترل کمی 
تعداد دانشکده ها یکی از اولویت های مدیران جدید وزارت بهداشت 
بود، روند افزایش تعداد دانشکده های دندان پزشکی همچنان ادامه 
یافت. از طرفی مطابق قول های وزیر مردم دار بهداشــت، ظرفیت 
پذیرش رشــته دندان پزشــکی در کنکور نیز افزایــش یافت و به 

۱۵۰۰نفر رسید.
دکتر ســعید عســگری در گفتگوی اختصاصی بــا ماهنامه نگین 
دندان پزشــکی از فشارهای بســیاری گفت که برای افزایش تعداد 
دانشکده های دندان پزشــکی طی دو سال اخیر به وزارت بهداشت 
وارد شده است اما تاکید کرد که این وجود تعداد دانشکده ها از زمان 
انتصاب من به هیچ وجه افزایش نیافته و خبرهایی که از بریدن روبان 
دانشکده های جدید منتشر می شود مربوط به دانشکده هایی است که 
موافقت اصولی برای راه اندازی آنها در سال های پیش از سوی شورای 

گسترش دانشگاه ها در وزارت بهداشت صادر شده است.

دندان های ظریف در آستانه لغو برجام
در تمام سال ۹۴ محمد جواد ظریف، مرد اول سیاست کشورمان، در جریان مذاکرات 
هسته ای به دوربین خبرنگاران لبخند زد اما درست همزمان با انتشار خبر لغو برجام در 
دی ماه ۹۴ لبخندهای او رنگ دیگری به خود گرفت. دکتر ظریف در فراغت پیش از 
لغو برجام دندان های خود را لمینیت کرده بود و تازه بعد از این اتفاق بود که خیلی ها 
زردی و بد شکلی دندان های او را به یاد آوردند. ظاهرا مشکالت دندانی در تمام سال ۹۴ 
همراه وزیر امور خارجه کشورمان بود، چنانکه یک بار در جریان یک سخنرانی به دندان 
درد در حین مذاکرات اشاره کرد و جایی دیگر به دلیل انجام عمل جراحی از صحبت 
در یــک کنفرانس خبری عذرخواهی کرده بود. تغییر و تحوالت دندان های ظریف از 
چشم کاربران شبکه های اجتماعی دور نماند و برخی رنگ و رخ تازه دندان های وزیر 
امور خارجه در آستانه لغو رسمی تحریم های سیاسی و اقتصادی را به فال نیک گرفتند.
ماهنامه نگین دندان پزشــکی نیز طرح جلد نخستین شماره خود را به همین سوژه 
اختصاص داد که با اقبال بی نظیری در فضای مجازی و رســانه ای روبرو شد و تصویر 

ظریف روی جلد نگین بارها و بارها در رسانه های مختلف بازنشر شد.

 رشـد 
شرکت های شبه بیمه 

پس از دو دهه
همه چیــز بــرای احیــاء دوباره 
شــرکت های واسطه  گر و شبه بیمه 
دندان پزشــکی پس از گذشت دو 
دهه از فعالیت شرکت شمیم کوثر، 
آماده است: نبود تعرفه واقعی برای 
وضعیت  دندان پزشــکی،  خدمات 
ضعف  مردم،  نامناســب  اقتصادی 
سیستم نظارتی و خالءهای قانونی. 
انتشــار کارت تخفیف و وعده ارائه 
خدمات با تعرفه ای غیر معمول از 
شگردهای کاری اینگونه شرکت ها 
برای جلــب نظر مردم اســت. از 
طرف دیگر نیز ایــن مراکز با عقد 
قرارداد با دندان پزشــکان جوان و 
کلینیک های کم  رفت و آمد سعی 

در استثمار آنان دارند.
اظهــار  و  مصاحبه هــا  از  جــدا 
صاحب نظران  برخــی  نگرانی های 
از  یکــی  دندان پزشــکی  حــوزه 
مهم ترین واکنش ها به رشد فعالیت 
این شرکت ها، اختصاص یک پانل 
صنفی در جریان ششــمین کنگره 
انجمن دندان پزشــکی ایران شعبه 
فارس بــود که با حضــور رییس 
سازمان نظام پزشکی و تنی چند از 
مدیران، این جریان آسیب شناسی 

شد.
دکتر زالی در جریان این جلســه 
گفــت: دندان پزشــکان باید عدم 
عقد قرارداد با شــرکت های شــبه 
ســودجو  مجموعه های  و  بیمه ای 
را در ســرلوحه کار خــود قــرار 
این  باید  دندان پزشــکان  دهنــد. 
شــرکت ها را تحریــم کننــد زیرا 
بر  قراردادهایــى عــالوه  چنیــن 
بلندمدتی را به  این که زیان هــای 
جامعه دندانپزشــکى وارد می کند ؛ 
عاملى اســت که عوارض ناخواسته 
و نامناســب آن نیز گریبان جامعه 

را مى گیرد.
به نظــر می رســد در ســال ۹۵ و 
همزمان با تشکیل اداره کل درمان 
وزارت  ســاختار  در  دندان پزشکی 
بهداشــت باید شاهد محدود شدن 
فعالیت شــرکت های شبه بیمه ای 

باشیم.

 معضل افراد شبه دندان پزشک که بدون داشتن 
مــدرک و تحصیالت مرتبط در حــوزه درمان 
دندان پزشــکی فعالیت می کنند موضوع تازه ای 
نیســت. خالء قانونی و انبــوه تبصره هایی که 
طی سال های گذشته برای مجاز کردن فعالیت 
محدود افراد تجربی در حوزه درمان صادر شده 
از یک سو و ضعف دستگاه های نظارتی از سوی 
دیگر، موجب شــده اســت طی سال های اخیر 
نه تنها از تعداد افرادی که به شکل تجربی در حوزه 
دندان پزشکی فعالیت می کنند کاسته نشود، که 
هر روز بر شمار آنها افزوده شود. مخصوصا که در 
سال های اخیر جذابیت های رشته دندان پزشکی 
بیشتر به چشم آمده و شمار افرادی که سودای 
پوشیدن این کسوت به هر قیمتی را دارند اما در 
ورود به دانشکده های دندان پزشکی داخلی ناکام 
مانده اند، روز به افزایش اســت. گستره فعالیت 
مطب ها و البراتوارهای غیــر مجاز و زیر پله ای 
تنها محدود به روســتاها و شهرهای دور افتاده 
نیست و حتی در دل شهر تهران نیز چراغ مراکز 

دندان پزشکی غیر مجاز همچنان روشن است و 
مردم اغلب آگاه از تجربی بودن آنها و احتماال به 
سودای پرداخت هزینه کمتر، برای فرونشاندن 

درد دندان به دامان آنها پناه می برند.
ظاهرا برای مهار فعالیت های شبه دندانپزشکان، 
کاری از دست کسی ساخته نیست و این افراد 
تنها زمانی گرفتار قانون می شوند که در کارشان 

خطایی رخ دهد و کسی از آنها شکایت کند! 
اما بــا اینکــه قصــه فعالیت هــای غیرمجاز 
دندان پزشکی داستان تازه ای نیست، دلیل قرار 
گرفتن شبه دندان پزشکان در لیست حاشیه های 
سال۹۴، هشدار برخی بزرگان درباره ورود افراد 
تجربی و بدون تحصیالت به حوزه درمان های 
تخصصی نظیر ارتودنســی و جراحی ایمپلنت 
است که نه تنها دندان پزشکان، که مردم نیز از 

عوارض ناگوار آن در امان نخواهند بود.
دانش آموختگان دندان پزشــکی خارج کشــور 
بارها و بارها در اعتــراض به نتایج آزمون ملی 
دندان پزشــکی و آزمون جایابی دندان پزشکی 

مقابل مجلس و ساختمان وزارت بهداشت تجمع 
کردند و بر علیه سیاســت های ســخت گیرانه 
مدیران حوزه دندان پزشــکی و شــخص دکتر 
عســگری شــعار دادند. جالب اینکه در نهایت 
مدیران وزارت بهداشــت در مقابل فشــارها و 
توصیه ها و البی های خــارج از بدنه وزارتخانه 
تسلیم شــدند و قوانین را به نفع رفع تجمعات 

تسهیل و اصالح کردند. 
متخصصان دندان پزشک مشمول طرح ضریب 
»کا« نیز دو بار در دی و بهمن۹۴ مقابل وزارت 

بهداشت تجمع کردند. 
داوطلبان شرکت در آزمون دستیاری سال ۹۵ 
با اعالم منابع آزمون دســتیاری و افزوده شدن 
کتاب های ملی مرجع به جمع منابع اواخر مهر 

ماه مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.
داوطلبان آزمون دســتیاری سال ۹۴ نیز مرداد 
ماه در اعتراض بــه تغییر بندهایی از آیین نامه 
پذیرش دســتیاری به خیابان ایوانک شــرقی 

آمدند.

ورود شبه دندان پزشکان 
به حوزه های تخصصی نظیر ارتودنسی و ایمپلنت

 کتاب های ملی منتشر نشده 
منبع آزمون دستیاری شد!

طی دو سال اخیر خبرهایی از برنامه دبیرخانه 
شــورای آمــوزش دندان پزشــکی و تخصصی 
وزارت بهدشــت برای تدوین کتاب های مرجع 
دندان پزشــکی به گوش می رسید. در روزهای 
پایانی شهریور ۹۴ همزمان با انتشار خبر انتشار 
این کتاب ها جزییات بیشتری درباره آنها منتشر 
شد. کتاب های مرجع که با عنوان »ملی« از آنها 
یاد می شد در چهارده جلد برای چهارده رشته 
درســی دندان پزشکی در مقطع عمومی تدوین 
شــده اند. حدود ۶۰۰ نفر از اعضای هیات علمی 
دانشگاه های سراسر ایران در تدوین مباحث این 

کتاب ها مشارکت داشته اند.
همزمــان با انتشــار ایــن اخبار بســیاری از 
کارشناسان و صاحب نظران حوزه دندان پزشکی 
در مقابل این سیاســت موضع گیــری کردند. 
بســیاری از آنها سیاســت ملی کــردن منابع 
درســی را مخالف روند جهانی شــدن دانستند 
و سرنوشتی مشــابه خودروی ملی را برای آن 
پیش بینــی کردند. از طرفــی برخی از اعضای 
هیات علمــی از ایــن کتاب ها با عنــوان جزوه 
درســی برخی اســاتید که از روی رفرنس های 

یکــی از چهره هــای حوزه دندان پزشــکی 
درسال ۹۴ را باید رییس ظاهرا مادام العمر 
هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی 
ایران، دکتر باقر شهنی زاده بدانیم. آن هم به 
این دلیل که سال نود و چهار برای این مرد 
همیشه مدعی افشاگری، بر خالف همیشه، 
با ســکوت گذشــت. تقریبا به جز برگزاری 
کنگره دهم و نگارش یک نامه اعتراضی به 
آیین نامه جدید انتخابات انجمن های علمی 
گروه پزشکی وزارت بهداشت، خبر دیگری 
از فعالیت های او به گوش دندان پزشــکان 

نرسید.
اما اخبار شنیده شده از داخل انجمن تحت 
ریاست او حکایتی دیگر داشت و آن این که 
جمع هیات مدیــره انجمن عمومی چندان 
هم آرام نبوده اســت. اختالف شــدید وی 
بــا دکتر صنمبر یزدانــی )دختر دکتر علی 
یزدانــی( کار را به اســتعفاء دکتر یزدانی و 
نامه نــگاری وی با کمیســیون انجمن های 

علمی کشاند. 
غیبت طوالنی یکــی دیگر از اعضای هیات 
مدیره در جلسات نیز از جمله دیگر خبرها 

بود.
با آن که انتظار می رفت دکتر شهنی زاده در 
اسفند ماه نود و چهار، همانند دوره پیشین 

انتخابات انجمن دندان پزشکی ایران با دادن 
لیست و تبلیغات وسیع حضور فعالی داشته 
باشد، اما به هر دلیل این بار خبر چندانی از 

مشارکت او در انتخابات نبود. 
تنهــا در آخرین خبرنامــه انجمن عمومی 
ســرمقاله را به انتخابات اختصاص داد و در 
آن بدون در نظر گرفتن حکم دادگاه مبنی 
بر تایید انتخاباتی که توسط وزارت کشور و 
بهداشت دولت احمدی نژاد ابطال شده بود، 
به انتخابات ســال نود انجمن دندان پزشکی 
ایران تاخــت و نتایج آن انتخابات را که در 
آن حتی یک نفر از لیســت مورد حمایت او 
به جمع هیات مدیره راه نیافته بود  مجددا 

زیر سوال برد. 
شــاید همین نکته بود که دکتر شهنی زاده 
ترجیح داد به جای ورود به میدان رقابت به 
پیش داوری در مورد مشارکت در انتخابات 

۲۰اسفند و انجام حسابرسی و... بپردازد. 
البته نتایج انتخابات نشان داد پیش بینی های 
او این بار هم درست از آب در نیامده است.
شــاید ســال 94 به دکتــر شــهنی زاده 
تاثیرگذاری بر فضای  آموخته باشــد برای 
دندان پزشکی کشــور بیش از سر و صدا و 
دعوت همگانی به وحدت با خود)!( نیازمند 

آرامش، دوستی، احترام و تعامل است.

کم فروغی دکتر شهنی زاده او را در سال ۹۴ چهره کرد  

سال سکوت مرد شلوغ!
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یک مرد 
در میدان 
دندان پزشکی 

J  اولین رویداد مهم دندان پزشکی در 
سال ۹۴، آغاز طرح تحول سالمت 
دهان از ســوی وزارت بهداشت، 
همزمان با روز دندان پزشکی در ۲۳ 
فروردین بود. این طرح با چه اهداف 

و افق دیدی کلید خورد؟
خوشبختانه بحث ســالمت در برنامه های 
دولت جدید و شخص رئیس جمهور، بسیار 
جدی اســت؛ بنابراین در این دولت فرصت 
بی بدیلی برای حوزه سالمت به صورت كالن 
و همچنين سالمت دهان ایجاد شد که یکی 
از مصادیق آن، تشکیل شورای سالمت دهان 
با ۲۱عضو است که مستقیم زیر نظر شخص 

وزیر بهداشت فعاليت می كند. 
 ما باید در این شورا ابعاد گوناگونی را مدنظر 
قرار می دادیم تا بتوانیم این حوزه را به شکلی 
جامع ساماندهی کنیم. به طور کلی باید گفت 
نهادینه کردن یک اقدام، نیازمند فراهم کردن 
ساختار و تشکیالت آن است و به این ترتیب، 
استمرار آن به حضور افراد وابسته نمی شود 
و اســتمرار پیدا می کند. قطع به یقین تمام 
وزرای بهداشت پیشین، دغدغه سالمت دهان 
را داشته اند و در این راستا گاهی شوراهایی را 
هم تشکیل داده اند که بنده نيز در آنها حضور 
داشته ام، اما خروجی قابل توجهی نداشته اند. 
توجه ویژه وزیر بهداشت دولت فعلی، باعث 
شــد در ايجاد زیرســاخت های تشكيالتی 
دندان پزشکی، از تشکیل شورا یک گام هم 
جلوتر برویم؛ به عنوان مثال، پایان ســال۹۳ 
موفق شدیم اداره کل سالمت دهان را در زیر 
مجموعه معاونت بهداشتی دوباره به ساختار 
اولیه خــودش برگردانیم، زیرا این اداره طی 
یک دهه، آرام آرام از اداره کل، تبدیل به اداره 
و در ادامه، مدیر برنامه  شده بود و در نتیجه 
فعالیت شاخصی هم نداشت، اما بازگشتن آن 
به ساختار اداره کل، سبب شد فعالیت های 
پیش گیرانه در حوزه بهداشت سمت و سوی 

تازه ای به خود بگیرد.
یکــی دیگر از اقدامات شــورای ســالمت 
دهان در اواخر ســال۹۴، تشکیل اداره امور 
دندان پزشــکی در حوزه معاونت درمان بود 
و به این ترتیــب، امر بهداشــت و درمان در 
وزارت بهداشت، دارای دو متولی تشكيالتي 
مشخص در معاونت های بهداشتی و معاونت 
درمان شــد که دغدغه آن ها پیش گیری و 

درمان بیماری های دهان و دندان است.
J  درحالی که منابــع مالی دولت در 

و  شده  محدود  اخیر  ســال های 
بودجه  کسری  با  بهداشت  وزارت 
مواجه اســت، نحوه تأمین منابع 
طرح تحول سالمت دهان چگونه 

خواهد بود؟

ســال نود و چهار نزدیک به بیســت تجمع   سیامک شایان 
اعتراضی در واکنش به سیاست های  دبیرخانه ای  ملیکا  بهزادی

که او سکان هدایتش را بر عهده گرفته مقابل 
وزارت بهداشــت و مجلس برگزار شد. پالکارد ها و بنرهایی در اعتراض به 
قوانین احیا شده یا تجدیدنظر شده مرتبط با حوزه آموزش دندان پزشکی 
افراشته شــد و حتی علیه دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی 
شــعار دادند و خواهان استعفایش شدند. حداقل ســه پرونده علیه او و 
دبیرخانه در دیوان عدالت اداری گشوده شد که در یکی از آن ها بازنده شد... 
دکتر ســعید عســگری در بین گروه هایی از جامعه دندان پزشکی چهره 
محبوبی نیست اما او بی شک چهره اول دندان پزشکی در سال نود و چهار 
است. دبیرخانه تحت هدایت او اجرای تمام قوانین آموزشی را که مدیران 
پیشین جرات و قدرت اجرایش را نداشتند در دستور کار قرار داده و برخی 
قوانین را اصالح یا از نو تدوین کرده اســت. او ساختار مقاطع آموزشی را 
از کاردانی تا تخصص متحول کرده و با اینکه از تمامی جهات تحت فشــار 
اســت، منتقدان برخی سیاســت ها و تصمیم هایش را زیر سوال می برند، 
دشــمنان بســیاری دارد که منافع خود را در خطر می بینند، دانشجویان 
و دانش آموختگانی را در مقابل خود می بیند که ترجیح می دادند مســیر 
تحصیل را از کنکور تا دانش آموختگی در سراشیبی طی کنند و حاال از او 
ناخوشنودند، اما او ســخت گیرانه بر سر مواضعش ایستاده است.  او امروز 
باغبان باغی است که سال های سال به حال خود   رها شده بود. باغبانی که 
درختان باغش را در زمستان حرس می کند، شاخه ها را می شکند، می بّرد 
یا تن ها را زخمی می کند و شاید در تمام فصل سرد دعای خیری نصیبش 

نشود، اما بی شک به رسیدن بهار ایمان دارد.

مروری بر کارنامه سال ۹۴ شورای آموزش دندان پزشکی و 
تخصصی وزارت بهداشت در گفتگو با دکتر سعید عسگری

در کل عمر وزارت بهداشت، بیش از یک دهه 
پیش و زمانی که اداره سالمت دهان در حوزه 
معاونت بهداشتی وجود داشت و بسیار قوی 
فعالیت می کرد، در بودجه وزارت بهداشــت 
رقمی حدود 10 میلیــارد تومان به این امر 
اختصاص داده شد؛ که البته هرگز عملیاتی 
نشد. ما دو سال پیش موفق شدیم با اهتمام 
وزیر بهداشت به ســالمت دهان، یک بودجه 
چند ده میلیارد تومانی برای این حوزه بگیریم 
که در ســال۹۳ و ۹۴ در این بخش مصرف  
شده اســت. در سال گذشته زیرساخت های 
مورد نیاز برای ارائه خدمات ســالمت دهان 
در مراکز بهداشتی-درمانی تابعه دانشگاه های 
علوم پزشکی تقریباً بازسازی شده است و نمود 
آن در تجدید تجهیزات و امکانات بسیاری از 
دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی 

درمانی کل کشور به چشم می  آید.
J  برنامه عملی شورا برای اجرای طرح 

تحول سالمت دهان چیست و چه 
اهدافی را مد نظر قرار داده  است؟

برای آنکه بخواهیم مأموریت شورای سالمت 
دهان و افق پیش روی آن را در طرح تحول 
سالمت دهان تعیین کنیم، باید ابتداامکانات 
موجود را در نظر می گرفتیم که شامل بودجه، 

نیروی انسانی و زیرساخت ها می شد. 
از آنجــا که به هرحال منابع مالی کشــور ما 
مثل همه کشورهای دیگر محدود هستند، 
مطالعــات  به ما می گوید بهتریــن راه ورود 
به حوزه سالمت دهان، ســرمایه گذاری در 
حوزه پیش گیری اســت. مطالعات مختلفی 
مانند مطالعه »نگســو« یا »وارملند« که بر 
روی جوامع آماری بــزرگ کار کرده اند، نیز 
ثابــت کرده اند که ســرمایه گذاری در حوزه 
پیش گیری در یک دهــه می تواند تغییرات 
بنیادی در ســیمای ســالمت دهان جامعه 
و خصوصــا در گروه های هــدف ایجاد کند. 
بنابراین، ما اولویت ملی خود را، پیش گیری 
از پوسیدگی دهان قرار دادیم و اولین گام آن، 
وارنیش فلورایــد تراپی دانش آموزان مدارس 
بود. این برنامه برای آنکه اثربخش باشد باید 
در یک بازه شــش ســاله، دو نوبت در سال، 
هر ۶ماه یک بار انجام شــود. برای رسیدن به 
این هدف، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و 
پرورش، اواخر سال۹۳ تفاهم نامه ای را منعقد 
کردند که بر اساس آن، دانش آموزان دبستانی 
برای ۶سال پیاپی هدف وارنیش فلورایدتراپی 

قرار می گیرند. 
در ایــن طرح، دانش آموز پایــه اول ابتدایی 
تا ســال ششــم از این خدمــات بهره مند 
می شــود و از ســال دوم، هر سال یک  پایه 
تحصیلی متوسطه به دانش آموزانی که تحت 
فلورایدتراپی قرار می گیرند اضافه می شود. این 

به آن معناست که سال۹۴ فقط دانش آموزان 
دوره دبستان که قریب به ۷میلیون نفر بودند 
فلورایدتراپی شدند و سال۹۵، دانش آموزان 
ســال اول دوره متوسطه هم به این جامعه 
اضافه می شــوند و این آمار به حدود هشت 

میلیون نفر افزایش می یابد.
البته توجه به حوزه درمان هم جای خود را 
دارد و اگر در ســال جاری از تحقق اهداف 
خود در بحث پیش گیری اطمینان حاصل 
کنیــم، می توانیم با اطمینان بیشــتری به 
حــوزه درمان بپردازیم، البته در حال حاضر 
نیز ارايه خدمات درمانــي در مراکز دولتی 

دندان پزشکی مغفول باقی نمانده است.
J  وزیر بهداشــت در مراسم افتتاح 

طرح تحول سالمت دهان گفتند: 
»من خیلی موافق اعالم آغاز این 
طرح نبودم. امیــدوارم کاری که 
باعث  کرده اند،  شروع  ما  دوستان 
روسیاهی ما نشود و بقیه زحماتی 
که از یک ســال گذشته در طرح 
تحول نظام سالمت آغاز شده است، 
از بین نرود.« دلیل ابراز نگرانی وزیر 
از آغاز این طــرح، آن هم در روز 

افتتاحیه چه بود؟
آقای دکتر هاشمی شخص صریح اللهجه ای 
هستند و نگرانی هایشــان را به صراحت ابراز 
می کنند. ايشــان قائل به مدیریت اجرایی 
هستند و مایل هستند که پس از اینکه طرحی 
به نتیجه رسید در مورد آن اطالع رسانی شود، 
زیرا گاهی وعده ها و برنامه های از پیش وعده 
داده شده مســئوالن، متاسفانه تحقق پیدا 
نمی کنند. ايشان نسبت به تحقق اين موضوع 
بسيار با حساسيت برخورد كرده اند و شاخص 
آن هم اين اســت كه در اكثر سفرهايشان 
به بررسي عملكرد مسئولين سالمت دهان 
دانشگاه ها پرداخته و از محيط، بازديدهای 

سرزده به عمل می آورند. 
البتــه  همان طور که احتمــاالً در مصاحبه 
ایشان در آستانه نوروز دیده اید، ایشان صراحتا 
اظهار کرده اند که وزارت بهداشت برای بیش 
از هفت میلیون دانش آموز فلورایدتراپی انجام 
داده اســت و این نشان از ســامان یافتن و 
نتیجه گرفتــن طرح تحول ســالمت دهان 
با رویکرد پيشــگيری با راهبرد استفاده از 
وارنیش فلورایدتراپی بوده و خوشــبختانه 

شاهديد كه آن دغدغه ها از بین رفت.
J  یکی از موضوعات پر چالش حوزه 

دندان پزشــکی در سال  گذشته، 
برگــزاری آزمون ملــی و آزمون 
دانش آموختگان  بــرای  جایابی 
کشور  از  خارج  دندان پزشــکی 
و حواشــی و تجمعات اعتراضی 

پیرامون آن بود. سیاســت جدید 
و ســخت گیرانه دبیرخانه شورای 
آموزش دندان پزشکی شرایط ورود 
را به اســتانداردهای مورد انتظار 
کارشناسان و جامعه دندان پزشکی 
دانش آموختــگان  ورود  بــرای 
کرد. نزدیــک  کشــورها   دیگر 

وزارت  بودیم  وجود شاهد  این  با 
اعتراض  مقابــل  در  بهداشــت 
کرد  عقب نشــینی  افــراد  این 
به دلیــل البی ها و  و احتمــاال 
افرودن  با  آن  متعاقب  فشارهای 
چند بند و متمــم،  قوانین را به 
نفع و نظــر معترضان تغییر داد. 
انتظار جامعه  اتفاق خــالف  این 
تحت  مجموعه  از  دندان پزشکی 
بهداشت  وزارت  و  شما  مدیریت 
بــود. آیا قائل به عقب نشــینی 

دبیرخانه در این مورد هستید؟
همان طور کــه می دانید، آزمون ملی مربوط 
بــه دانش آموختگانی می شــود که شــروع 
تحصیلشان بعد از اگوست ۲۰۰۹ بوده است 
و کسانی که قبل از این تاریخ برای تحصیل 
به خارج کشور رفته اند، مشمول شرکت در 

آزمون جایابی می شوند.
اولین دوره آزمون ملی را دبیرخانه شــورای 
آموزش دندان پزشکی در سال ۹۳ برگزار کرد 
و ما پیش رو و پیشگام اجرای مصوبه شورای 
عالی ارزشــیابی بودیم. برگزاری آزمون ملی 
چیزی نبود که ما )دولت جدید( ابداع کرده 
باشــیم. اما تدوین آیین نامه اجرایی  آن  در 

دولت جدید اتفاق افتاد. 
بر اساس مبانی تعریف شده آزمون ملی شامل 
چهار مرحله است؛ دو مرحله آن آزمون نظری 
و دو مرحله هم آزمون های عملی. آزمون های 
نظری شــامل علوم پایــه و علوم اختصاصی 
و آزمون هــای عملــی شــامل آزمون های 
پره کلینیک و کلینیکال می شــوند که این 
۴مرحله آزمون از همان اولین دوره برگزاری 
در حال انجام است و در این مورد عقب نشینی 
در این زمینه صورت نگرفته اســت؛ البته به 

زعم شما که از این عبارت استفاده کردید.
من اعتقــاد دارم در مدیریت همــواره باید 
پویایی باشــد. ما در آزمــون جایابی و ملی 
نه تنها عقب نشینی نکردیم بلکه برای پاسخ 
به شبهات و ایرادات، روش هاي جديد و نيز 
تسهیالتی ایجاد کردیم که هیچ کس نتواند 
نسبت به روند جاری ایجاد اشکال کند. آنقدر 
به حوزه تعاملمان وسعت بخشیدیم که دیگر 
کسی نتوانست نسبت به نوع عملکرد وزارت 
بهداشت تردید کند و بگوید عملکرد دبیرخانه 

بر مدار علم و انصاف نیست.
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نمی توان آن را به دقت مشخص کرد. 
بر اســاس آمارها، تا پایان ســال ۹۳ حدود 
۲۸هزار دندان پزشــک شماره نظام پزشکی 
دریافت کرده اند که حدود ۳هزار نفر از آن ها 
به دالیل مختلف از جمله مهاجرت یا فوت، 
در حرفه خود فعال نیستند. گذشته از این، 
حدود ۸هزار دانشجو در این رشته تحصیل 
می کنند. اینکه ما چه تعداد دندان پزشــک 
می خواهیــم، بحث مهمی اســت. بر طبق 
مطالعه ای که محققین حوزه منابع انسانی در 
ستاد مرکزی وزارت بهداشت  انجام داده اند، 
بیشینه  تعداد دندان پزشک مورد نیاز کشور 
حدود ۳۵هزار نفر اســت. اما باید به این فکر 
کنیــم که تا یک دهه آینــده در این زمینه 
می خواهیم چه کنیم. در لحظه جاری ما از 
این عدد عقب هستیم و شاید به فکر بیفتیم 
که باید دندان پزشک بیشتری تربیت کنیم؛ 
اما اینکه به چه سمتی برویم و تراز را چگونه 
هدایت کنیم یک بحث جدی است که همه 
صاحب نظران بایــد در این زمینه همکاری 

کنند.
J  با توجه بــه اینکه کیفیت آموزش 

در بســیاری از دانشکده های تازه 
تاسیس کشور، از جمله دغدغه های 
وزارت بهداشت است، آیا دبیرخانه 
برنامه ای مانند رشته پزشکی برای 
برگزاری آزمون پره انترنی یا آزمون 
پایان دوره تحصیلی برای سنجیدن 
سطح کیفی و علمی دندان پزشکان 

عمومی ندارد؟
در حــال حاضر، بیش از یک ســال اســت 
کــه بحــث آزمون هــای مهارتــی بــرای 
دانش آموختــگان دوره های دکتری عمومی 
در معاونت آموزشــی وزارت بهداشت مطرح 
است. البته پزشــکی و دندان پزشکی از نظر 

محتوایی تفاوت های جدی با هم دارند و در 
دندان پزشکی، دانشــجویان بعد از گذراندن 
واحدهای عملی )با نصاب یک دانشــجو با 
یــک یونیت و یک بیمار(، تقریباً به یک تراز 
کیفی مناسب از نظر مهارتی می رسند. در 
واقع ماهیت رشته دندان پزشکی در بسیاری 
از مــوارد خیال آموزش دهنــدگان را راحت 
می کند که دانشــجو وقتی خودش شخصا 
فعالیت درمانــی را انجام می دهــد به تراز 
مورد انتظار نزدیک شــده یا رســیده است. 
این خودش یک تضمین کیفیت در رشــته 

دندان پزشکی است.
در ضمن در حال حاضر دانشکده ها به لحاظ 
امکانات و زیرساخت ها بسیار متحول شده اند، 
بــرای مثــال زمانی که من در این ســمت 
قرار گرفتم، دانشــکده های دندان پزشــکی 
وجود داشت که تنها سه عضو هیات علمی 
داشتند یا کل فضای آن ها شامل چند اتاق 
در دانشکده پزشکی می شد. یا در بازدیدهایم 
دانشــکده هایی را دیدم که کل دارایی آن ها 
تنها یک ســالن و چند یونیت بود که روی 
هرکدام از آن ها اسم یک بخش نوشته شده 
بــود و این در حالی اســت که طبق مصوبه 
سال ۱۳۶۱ شورای عالی انقالب فرهنگی یک 
دانشکده حداقل باید دارای چهل عضو هیات 
علمی باشــد. اما می دانید که امروزه این طور 
نیســت و تحوالتــی که در دانشــکده های 
دندان پزشــکی اتفاق افتاد، چــه به لحاظ 
امکانات و تجهیزات و چه به لحاظ تامین کادر 
هیات علمی شــرایط را بسیار متحول کرده 
اســت. البته هنوز در بسیاری از دانشکده ها 
به این حداقل اســتاندارد هم نرسیده ایم و از 

شرایط فعلی راضی نیستیم.
J  البته جناب دکتــر می دانید که از 

اعضای  از  بســیاری  دیگر  طرف 

در مورد آزمــون جایابی رویه به این ترتیب 
بود که افراد پس از مراجعت از خارج کشور 
در آزمونی بــه نام آزمون جایابی شــرکت 
می کردند، که دو بار در سال برگزار می شد. 
بــار اول منطبق بود بر آزمون دســتیاری و 
بار دوم به شــکل مستقل اما با سیاق آزمون 
دستیاری برگزار می شــد. آزمون ۷۸۰نمره 
داشت و در آن نمره منفی اعمال می شد. افراد 
پس از شرکت در آن، اجازه پیدا می کردند در 
دانشکده های دندان پزشکی کشور توزیع شده 

و تحصیل کنند.
در شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی 
از گذشــته، دو مصوبه مرتبط به این آزمون 
وجود داشت که با تفویض شورای ارزشیابی 
به این دبیرخانه، مورد بررســی قرار گرفته و 
مصوبه شــده بود. یکی از این مصوبات، این 
بود که افراد باید ۶۰درصد نمره این آزمون را 
کسب کنند و دیگری هم اینکه دانشکده های 
دندان پزشــکی تا ۱۰درصــد ظرفیت خود 
اجازه پذیرش این دانشجویان را دارند. چون 
می دانید که این دانشجویان پرداخت شهریه 
می کردند و محتمل بود برخی دانشکده ها به 
دلیل نیاز به منابع مالی جدید تعداد بیشتری 

دانشجوی خارجی جذب کنند. 
رویــه ای که تا پیش از ورود من به دبیرخانه 
عمل می شــد این بود که ایــن آزمون اصال 
مردودی نداشــت و صرفا شرکت در آزمون 
برای معرفی دانش آموختگان خارجی به یکی 
از دانشکده ها برای ادامه تحصیل کافی بود. 
حتی گاهی افرادی با نمره منفی می توانستند 

در دانشگاه ها ادامه تحصیل بدهند. 
رویه ســابق خالف مصوبه ای بود که وجود 
داشت. شــروع کردیم به سمت این مصوبه 
حرکت کنیم. دلیلش هم این بود با بررسی 

من برای ایجاد نشدن حاشیه های ناخواسته 
قصد ندارم تا آمار دقیق از وضع کنونی بدهم 
اما اجمــاال می توانم بگویم کــه آمار تعداد 
دانشکده های دندان پزشکی حتی کاهش هم 
پیداکرده است. چراکه پیش ازاین در برخی 
دانشگاه ها، بنا بود دو دانشکده دندان پزشکی 
وجود داشــته باشد، دانشکده ای که پذيرش 
دولتــی و رايگان دارد و دانشــکده هایی که 
به عنوان بین المللی فعالیت كرده و شهريه 
دريافت مي كردند، که شــورای گســترش 
خوشبختانه بحث دانشکده های بین الملل را 
به سمت ادغام با دانشکده های اصلي پیش 
برد و این یکی از توفیقات بزرگ دولت فعلی 

است که در همان سال اول محقق شد.
J  البته از نظر خیلــی از افراد بحث 

تبدیــل و ادغام دانشــکده های 
بین الملل تنها تعریف یک نام جدید 
با عنوان شعبه خودگردان است و ما 
عمال همان تعداد دانشکده را داریم.
خیر، دانشــکده های بین الملل در واقع یک  
دانشکده و ســاختار موازی و جدید بود. در 
خیلی از مــوارد ما در دانشــگاه ها عمال دو 
دانشــکده دندان پزشکی داشــتیم، یکی در 
پرديس اصلي و دیگری در مثال شهر مجاور، 
با دو تشکیالت متفاوت؛ یعنی دو رییس، دو 
معاون، دو ســری هیات علمی و دو سهمیه 
پذیرش متفاوت. وزارت بهداشت قویا جلوی 
این روند را گرفت و از طرفی با ادغام شــعب 
بین المللی در دانشــکده های اصلی توسط 
شــورای گسترش دانشــگاه ها، عمال تعداد 
دانشکده های دندان پزشکی کاهش پیدا کرده 

است.
همچنین در ســال گذشته وزارت بهداشت 
مصوبه بســیار مهمــی را از شــورای عالی 
انقالب فرهنگی گرفت؛ تحت عنوان ســند 
گسترش جغرافیایی آموزش عالی سالمت در 
جمهوری اســالمی ایران که با نام آمایش از 
آن یاد می شود. در این مصوبه تقیدات بسیار 
مهمی برای گسترش دانشگاه ها و دانشکده ها 
وجود دارد. این مصوبه باعث می شود از یک 
موضع باالدستی کنترل بیشتری بر روی این 
موضوع اعمال شــود. و البته باید بگویم که 
متاسفانه اقبال زیادی که بین عموم جامعه 
برای ورود به رشــته های گروه علوم پزشکی 
و به تبع آن دندان پزشــکی وجود دارد، باعث 
تهییج کانون های فشــار برای افزایش تعداد 
دانشــکده های دندان پزشــکی می شود. اما 
می دانید که تعداد و سرانه دندان پزشکان به 
یک توازنی نیــاز دارد که تامل در آن باعث 
می شود افراد به شکل ملی به این موضوع نگاه 
کنند؛ نه منطقه ای. تعیین این سرانه مطلوب، 
متأثر از متغیرهای زیادی است و در نهایت 

خــود را باال برده اند. از ســوی دیگر، پیش از 
این افراد زیادی برای تحصیل به کشورهایی 
مهاجرت می کردند که آموزش های بی کیفیت 
در آن ها ارائه می شد، اما در حال حاضر دیگر 
چنیــن تمایلی با قوت قبلــی در بین افراد 
وجود ندارد و اين نشانه مهمي براي موفقيت 
سياست هاي تدبير شده دبيرخانه محسوب 

می شود. 
اعتراضات افراد مشــمول قانون آزمون ملی، 
اگرچه بارها اتفاق افتاد است در نحوه برگزاری 
آن هیچ تأثیری نداشــته، زیرا رسالت وزارت 
بهداشــت گزینش افرادی اســت که علم و 
مهارت هاي مقبول آنها، ضامن سالمت مردم 
باشند و به شخصه اطمینان دارم این آزمون در 
سال های آینده با نظم و دقت بهتری برگزار 

می شود.
J  یکی از سیاســت های شــورای 

آموزشی دندان پزشکی و تخصصی، 
چنانچه رسانه های مختلف از شما 
افزایش  روند  توقف  کرده اند،  نقل 
دندان پزشکی  دانشکده های  کمی 
بود، اما در عمل آنچه اتفاق می افتد 
خالف این سیاســت است و هر از 
تأســیس  از  اخباری  چند گاهی، 
دانشکده های دندان پزشکی جدید 
در گوشــه کنار کشور می شنویم 
آزاد  و  ایران  دانشــگاه  روسای  و 
الوقوع  قریب  راه انــدازی  از  خبر 
دانشــکده دندان پزشکی ایران و 
سه دانشــکده دندان پزشکی در 
دانشگاه آزاد را داده اند. آیا در سال 
جاری باید همچنان شاهد تأسیس 
دندان پزشــکی  دانشــکده های 

بیشتری باشیم؟
زمانی که من به این ســمت منصوب شدم، 
حتی آمــار دقیقی از تعداد دانشــکده های 
دندان پزشکی در دســترس نبود. ما دو سه 
ماه وقت گذاشتیم و تمام مجوزهای صادره 
توســط مراجع ذی ربط در وزارت بهداشت 
را بررســی کردیم تا بفهمیــم باالخره چند 
دانشکده داریم و به عدد ۶۶ مجوز رسیدیم. 
این ۶۶تا یا دانشکده هایی بود که افتتاح شده 
بودنــد یا مجوز ایجاد و موافقت اصولی آن از 

طرف وزارت بهداشت صادر شده بود.
از آن زمان تاکنون، علی رغم فشارهای بسیار 
زیادی که بر مسئولین وزارت بهداشت  بوده 
و هست، تعداد دانشکده های دندان پزشکی 
مطلقا افزایش پیدا نکرده، و دانشــکده هایی 
که بریدن روبانشان را طی مدت اخیر دیده اید 
یا ممکن است ببینید دانشکده هایی هستند 
که موافقت اصولی برای تاسیس آنها قبال از 

وزارت بهداشت اخذ شده بود.

متخصصان  کــه  ما  علمی  هیات 
مشمول گذراندن طرح ضرب »کا« 
هســتند نیز از شرایط خود راضی 
نیستند، که همین مساله نیز یکی 
از چالش های دیگر دبیرخانه را در 
سال ۹۴ رقم زد. افزایش مدت تعهد 
خدمات متخصصان احتماال به دلیل 
تامین نیروی مورد نیاز هیات علمی 
دانشــکده های تازه تاسیس بوده 

است...
البتــه در دوره اخير افزایــش ناهنجاری در 
مدت تعهدات نداشته ایم. شما می دانید که 
از گذشــته روال بر این بوده کسانی که وارد 
دوره های دستیاری می شدند سند را در قالب 
تعهدات محضری امضاء می کردند که در آن 
به روشنی میزان تعهدات مشخص بوده که 
شــامل دو و نیم برابر مــدت تحصیل برای 
متعهدان عام و میزان سه برابر برای متعهدین 
خاص بوده است. البته این زمان بسته به شهر 
محل تعهد شامل تغییراتی می شده. جدول 
تعریف شــده برای میزان تعهدات بر طبق 
مقررات باید هر دو سه سال یک بار بازبینی 
شــود تا گرادیان توزیع متخصص در کشور 
را متعادل کند. تغییرات کوچکی همواره در 
طول زمان در این جدول اتفاق افتاده؛ حداکثر 
این تغییرات در برخی از موارد در دوره اخیر 
بین شش ماه تا یک سال افزایش و یا حتي 
کاهش در میزان این تعهــدات در برخی از 
شهرها بوده است. بنابراین اساسا تغییر بزرگی 

در این میان اتفاق نیفتاده است.
J  چرا میزان تعهدات خدمت پزشکان 

دو برابر مدت تحصیل اســت و در 
رشته دندان پزشــکی به دو و نیم 

برابر افزایش یافته است؟
از گذشــته با توجه به تفاوت ماهیت رشته 

پرونده تحصیلی تعــداد زیادی از افرادی که 
برای تحصیل دندان پزشکی به خارج کشور 
رفته بودند، مشــخص شــد دوره تحصیلی 
دندان پزشــکی آنها بســیار کوتاه بود؛ چون 
ظاهرا ســوابق تحصیلی حتــی غیر مرتبط 
آن ها به عنوان سوابق تحصیلی دندان پزشکی 
پذیرفته شــده بود. موضوع دیگر این بود که 
معدل دیپلم تعدادی از این افراد بسیار پایین 
بود و همه این ها نشان دهنده این بود که یک 
رویه خالف کیفیت در مورد دانش آموختگی 
این افراد در حال تحقق است كه در صورت 
عدم مداخله در اين روند، ثمره تلخ آن بر روي 
سالمت دهان مردم كشور مشهود می گشت.

از سال گذشته شرایط دیگری در این زمینه 
در نظر گرفته شد. رویه به این شکل بود که 
افراد پس  از شرکت در آزمون جایابی، بسته 
به اینکه از چه دانشگاه و کشوری آمده باشند، 
می توانستند در حدود ۱۰دیسیپلین آموزشی 
وارد شــوند و بین ۲۴تا۴۴ واحد را بگذرانند. 
در دوره اخیــر برای افــرادی که با توجه به 
نمره  پایین در این آزمون، نمی توانستند وارد 
نظام آموزشی شوند شرایطی تعریف شد که 
بسته به نمره  از شــروع سال سوم، چهارم و 
یا پنجم دندان پزشکی وارد شوند و مسیری 
را طــی کنند که پس از کســب صالحیت، 
بتوانند به سیستم درمانی کشور ملحق شوند. 
درســت است که رویه جدید فشار بیشتری 
بر روی شانه های دانشگاه های علوم پزشکی 
وارد می کند، اما از آنجا که بناســت افرادی 
به ناوگان دندان پزشکی اضافه شوند که علم 
و مهارت کافی داشــته باشــند، تا سالمت 
مردم دچار خدشه نگردد این هزینه را نظام 
آموزشــی پرداخت می کند. من تفسیر این 
موضوع را به سمت عقب نشینی نمی برم بلکه 

معتقدم مدیریت پویا مدیریتی است که بتواند 
مســايل زمان خود را با حفظ ترازهایی که 
دارد، به شکل تسهیل شده ای حل کند ولي در 
هر حال به سمت افزايش كيفيت گام بردارد.

درست اســت که برخی از دانش آموختگان 
فوق االشــاره علیــه وزارت بهداشــت برای 
برگــزاری آزمون ملی به دیوان عدالت اداری 
طرح شــکایت کردند و انرژی زیــادی را از 
وزارت بهداشــت گرفتند، امــا در نهایت با 
توضیح کارشناسان این وزارتخانه، در جلسه 
کمیته تخصصی دیوان عدالت اداری، قضات 
محترم به این نتیجه رسیدند که انجام آزمون 
ملی مطابق مقررات است و خواسته ابطال آن 
نابجاست. این چالش اگرچه انرژی زیادی از 
دبیرخانه  تلف کرد اما در نهایت مصوبه قانونی 
موجود، هویت قوی تری پیدا کرد. البته ما از 
روز اول سعی کردیم در آزمون ملی تساهل 
و تسامح وجود نداشته باشد و در عین حال 
سخت گیری و بی انصافی هم در کار نباشد، 
زیرا خروجی آن ارتباط مســتقیمی با حق 
داوطلب و نیز بحث ســالمت مــردم دارد و 
امری نیست که وزارت بهداشت بخواهد از آن 

عقب نشینی کند. 
من به عنوان کســی که در کمیته برگزاری 
آزمون ملی حضور دارد، همواره گفته ام این 
کمیته بنا ندارد بر ســر راه دانش آموختگان 
خارج از کشور مانع غیر منطقی ایجاد کند، 
بلکه قصــد دارد آن ها را به شــکلی کاماًل 
منصفانه بســنجد. چنانچه شاهد بودیم که 
سطح علمی این افراد پس از برگزاری مصرانه 
آزمــون جایابی افزایش پیدا کرده اســت و 
شرکت کنندگان هم پذیرفته اند این آزمون 
جدی است و نمره آن برای آنان تعیین کننده 
اســت، پس برای شرکت در آن سطح دانش 

چهره سال
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در نهایت هم 
باید گفت نفس 
آدمی نسبت به 

موضوع تغییر 
همیشه مخالف 
است. بهترین 

برنامه آموزشی 
هم اگر قرار 

باشد عملیاتی 
شود از آنجا 

که شیوه های 
تدریس شما 
را نسبت به 

قبل دگرگون 
می کند اولین 

کسی که نسبت 
به آن مقاومت 

می کند من معلم 
هستم

نیاز به خدماتشان در ســاعات غیر اداری را 
طی نمایند. البته در همین ابالغ، دانشگاه ها 
موظف شده بودند که مراکزی را تحت عنوان 
مراکز ارائه خدمات تخصصی دندان پزشکی 
ایجاد کنند که این دندان پزشکان بتوانند در 
ساعات غیر آموزشی، کار درمانی انجام بدهند 

و درآمد کسب کنند.

در مــورد میزان حــق الزحمــه دریافتی 
ایــن متخصصین هم باید بگویــم به مراکز 
دانشــگاهی اجازه داده شــده حداکثر تا دو 
ســوم مبالغ دریافتی در بخش خصوصی در 
مراکز دانشگاهی دریافتی وجود داشته باشد، 
اما متاسفانه بعضی دانشگاه ها در انجام این 
تکلیــف دچار ضعف و نقــص بوده اند. یکی 
از برنامه های وزارت بهداشــت در سال ۹۵ 
این خواهد بود که بستر مناسب برای انجام 
خدمــت متعهدین را فراهــم کند. این یک 
تکلیف اخالقی برای ماست که متخصصان ما 
از میزان پرداختی مناسبی برخوردار باشند و 
همین طور پس از یک بازه زمانی مشخصی 
بتوانند برای فعالیت در ســاعات غیر اداری 

مجوز دریافت کنند.
J  تعهدات شــده  ابالغ  جداول   آیا 

متخصصین، مصوبه قطعی است و 
تضمین اجرایی دارد یا ممکن است 

تا زمان امتحان بورد تغییر کند؟
این جداول جدید هنوز ابالغ نشده است. پس 
از ابالغ شــدن هم، قاعدتا زمان تغییر آن ها 
كوتاه نیست و معموالً هر دو سال یک بار مورد 
بازبینی قرار می گیرد و بنابراین برای امتحان 

بورد امسال مالک عمل خواهد بود.
J  سال پرچالش  موضوعات  از   یکی 

گذشــته بحث کتاب ملی بود. در 
نگرانی  این  دندان پزشکی  جامعه 

وجود دارد که کتاب های ملی مرجع 
دندان پزشکی به همان سرنوشتی 
دچار شــوند که دیگــر کاالهای 
ملی؛ نظیر خودرو، دچار شــدند. 
در شرایطی که علم، محدوده های 
جغرافیایــی را درمی نوردد، لزوم 
تدوین کتاب های ملی در ایران چه 
بود؟ اما سوال اساسی تر این است 
که چه لزومی به تعجیل برای مرجع 
قرار دادن آن ها در امتحان آزمون 
دستیاری وجود داشت؛ درحالی که 
کتاب ها نه منتشر شده اند و نه حتی 
را  دانشکده ها  در  تدریس  فرصت 

داشته اند؟
در وهلــه اول باید بگویم این کتاب ها تحت 
عنوان کتب مرجع چاپ شــده اند و عبارت 
»کتب ملــی« در عنوان آن ها ذکر نشــده 
است. دلیل تدوین این کتاب های مرجع، آن 
است که برای آموزش دندان پزشکان حداقلی 
تعیین کنیم که در همه جای کشور یکسان 
باشد. حال در پاسخ به این ابهام و سؤال که آیا 
کتبی که در کشور تدوین شده اند از کیفیت 
کافی برخوردار هســتند یا خیر، باید بگویم 
بنا بر رتبه بندی های سایت های علمی معتبر 
مانند ســايمگو، سطح علمی دندان پزشکی 
ایــران در رتبــه دوازدهم دنیا قــرار دارد، و 
چنانچه می دانيد بسیاری از دندان پزشکان 

میان تعهدات در پزشکی با دندان پزشکی و 
حتی با داروســازی تفاوت هایی بوده است و 
شورای تخصصی متناظر آن رشته ها با توجه 
به اختیارات قانونی که داشته اند، چارچوب ها 
و شــرایطی را برای متخصصان آن رشته و 

تعهدات افراد تبیین و تصویب کرده اند. 
پس حرف اول اینکه اساسا میزان تعهدات در 
دوره حاضر نسبت به گذشته تفاوت مهمی 
پیدا نکرده است. دلیل این تغییرات کوچک 
نیــز همین بود که در کشــور تعداد زیادی 
دانشکده دندان پزشکی تاسیس شده بود که 
نیاز به نیروی انسانی داشــتند و وزارتخانه 
متعهد اســت که از ظرفیت نیروی انسانی 
خود در قالب تعهداتشان )و نه خارج از آن( 

برنامه ریزی و استفاده کند. 
لکن در ســال گذشــته عزیــزان متعهد، 
خواهان این بودند که میزان تعهداتشــان به 
ســمت کاهش حرکت کند. ما این موضوع 
را در کمیســیون معیــن شــورای آموزش 
دندان پزشکی و تخصصی مطرح کردیم و با 
توجه به اینکه دوست داریم همکاران محترم 
ما که در دانشکده های دندان پزشکی به عنوان 
معلــم حضور دارند دغدغــه خاطر كمتری 
داشته باشند و حتی االمكان در تنگنا و فشار 
نباشند، بنا شد حداقل زمان موجود در جداول 
تعهدات سال های گذشته برای هر شهر در 
نظر گرفته شود. اما به ياد داشته باشيم كه در 

عــدم نیاز به خدمات در ســاعات غیراداری 
بدهند. خوشــبختانه، آخرین مصوبه ای که 
مورد تایید وزیر بهداشــت قرار گرفته، این 
بــوده که متخصصیــن در مناطق مختلف 
کشور بســته به وضعیت منطقه ای که دوره 
تعهــدات خــود را در آن می گذرانند، مدت 
انتظارهاي مختلفی برای دریافت گواهی عدم 

دانشکده های دندان پزشکی اجازه صدور عدم 
نیاز به خدمات افراد در ســاعات غیر اداری، 
بعد از گذشت تعهدات به میزان یک برابر دوره 
تحصيل را می داد، اما درخواســتهايي وجود 
داشت که دانشگاه های علوم پزشکی با توجه 
وضعیت جغرافیایی خــود، پس از گذراندن 
مدت معینی از تعهدات، به متعهدين حکم 

عین حال یک سری محدودیت هایی خارج از 
اراده دبيرخانه موجود است که راهبرد هایی را 
براي هر كس كه مسئول باشد معین و ديكته 

می کند.
J  اما سوال من این است که چرا مدت 

تعهدات بر اســاس جدول تعیین 
می شود و مانند رشته پزشکی یک 
فرمول مشخص برای تعیین مدت 
زمان تعهدات تعریف نشده است؟ 
آن  به  که می خواهم  نکته دیگری 
پاسخ دهید موضوع کارانه ای است 
دندان پزشکی  علمی  هیات  به  که 
تعلــق نمی گیرد و بحــث دیگر، 
محرومیت مطب متخصصان است. 
با توجه به اینکه در خیلی از شهرها 
شــرایط فعالیت در کلینیک ویژه 
برای متخصصان مهیا نیست، چرا 
اعضای هیات علمی باید در شیفت 
از حق داشتن مطب محروم  عصر 

باشند؟
این تفاوت را اختالف رشته دندان پزشکی با 
پزشکی و رشته های علوم پایه ایجاب می کند و 
ناشی از وضعیت آن رشته در کشور است که 
چگونگی توزیع متخصص را تعیین می کند. 

من اصرار دارم روی این نکته تاکید کنم که 
مدت تعهدات به صــورت معنی داری اضافه 
نشده بود و ما نســبت به آنچه در دوره های 

گذشــته موجود بوده بــا مختصری تفاوت 
جدول اخیر را آماده کرده ایم.  

امــا از طرفی در حال حاضر در بســیاری از 
دانشکده های دندان پزشکی با کمبود نیروی 
آموزشــی مواجه هســتیم. به هرحال وقتی 
تعداد دانشــکده های دندان پزشــکی بدون 
کنتــرل افزایش پیدا می کند، یک ســری 
عــوارض جنبی هم در کنار آن پدید می آید 
که اجتناب ناپذیر است. موضوع افزایش تعداد 
دانشکده ها نیز یکی از همین بحران هاست که 
ابعاد آن خیلی بزرگ است و بنابراین حل آن 
نیز بســیار پیچیده است. در سال جدید نیز 
پــس از برگزاری آزمون بــورد ۹۵ با جدول 
جدید که در برگیرنده حداقل تعهدات برای 

تعهدات عام می باشد، عمل خواهد شد.
نکته مثبت دیگــر در مورد موضوع تعهدات 
متخصصین دندان پزشکی، کاهش مدت طرح 
دوره عمومی و دوره سربازی از دوران تعهدات 

عام و خاص است که عملی شده است.
در مورد بحث کارانه و پروانه مطب، من معتقد 
هستم بعضی از دانشکده ها در ایجاد یک بستر 
مناسب برای خدمت متعهدین موفق نبوده اند 
تا متخصصــان ما بتواننــد توان مندی های 
تخصصــی خودشــان را در ارائه خدمت به 
مردم نشــان دهند و از قبالش البته درآمد 
مناسبی هم داشته باشند. وزیر بهداشت در 
سال گذشته آیین نامه ای ابالغ کردند که به 

اما به یاد 
داشته باشیم 

که در عین 
حال یک سری 
محدودیت هایی 

خارج از اراده 
دبیرخانه 

موجود است که 
راهبرد هایی را 
براي هر کس 

که مسئول 
باشد معین و 
دیکته می کند

و از ابزار هــا و متدهای جدید به راحتی و خوب اســتفاده می کند. 
بخــش مهمی از وقت و انرژی خود را صرف یادگیری و اســتفاده 
از تکنیک های جدید می کند. او همچنین دارای هوش سرشــار، 
مهربانی، صداقت و درســتکاری و به احسن وجه متدین و معتقد 
اســت. نمی دانم مجازم این را ذکر کنم یا خیــر، اما من در میان 
دوستان بسیار زیادم دکتر عسگری را یکی از عامل ترین و مقید ترین 
افراد به قواعد و مسایل دینی می دانم و باید این را اضافه کنم که اکثر 
قریب به اتفاق دوستان مشترک ما در این مورد با من هم عقیده اند. 

جدیت ایشان در همه کار ها مثال زدنی است و در انجام کار سرسخت، 
پیگیر و بسیار بااراده است. به همین علت تقریباً همه کارهای مرتبط 
با خودش را یا شخصاً انجام می دهد و یا چنان تنظیم می کند که 
جزییات و جریان کار با نظر او یا در دست او باشد. دکتر عسگری در 
ارائه فکر و ایده خالق و نوآور است و از نعمت اعتمادبه نفس کافی 
و باال برخوردار اســت. یکی از خصوصیاتی که به نظر من در دکتر 
عسگری بارز است نظم و ترتیب و سرسختی در انجام اموری است 

که قبالً برای آن ها برنامه ریزی کرده است.
آقای دکتر عسگری جزء کسانی است که در محل کار و اداره وقت 
خود را صرف مذاکرات روزمره و بی حاصل نمی کند و در این مورد 
اهل تعارف و تکلف با هیچ کس نیست. من مکرر شاهد بوده ام که 
به محض اینکه در نشست ها و جلســات اداری تشخیص می داده 
گفتگو ها کم ثمر یا بی ثمر است به کار مطالعه و پژوهش یا تألیف و 

تنظیم گزارش های خود مشغول می شده است. 
یکی دیگر از خصوصیات ایشان پشتکار و پی گیری امور است. آقای 

دکتر عســگری معموالً کار را بسیار جدی و مهم قلمداد می کند، 
کار هــا را به انجام و پایان می برد و این خصوصیت خوب و مهمی 

است که در موفقیت ایشان سهم و اثر داشته است. 
 من در بسیاری از پروژه های تحقیقاتی با دکتر عسگری همکار و 
شریک بوده ام و از آنجایی که ایشان در این حوزه از من جلو تر و 
پیش ترند، باید مرا قضاوت کنند، اما برحسب ادب اذعان دارم دکتر 
عســگری جزء کسانی است که متدولوژی و روش تحقیق را هم 
خوب می داند. زمانی برخی افراد که با ایشــان مأنوس و محشور 
نبودند، می گفتند ایشان کارهای پژوهشی و مقاالتش را خودش 
انجام نمی دهد و نمی نویسد. من شهادت می دهم که همه کارهای 
پژوهشی و انتشار نتایج مربوطه به وسیله شخص خودشان انجام 

پذیرفته است. 
هرچند که نقد کلید اصالح و بهبود است، اما شاید نقد افراد در یک 
مجله کاری اخالقی نباشد؛ بنابراین من به جای کلمه نقد انتظارات 

خودم از ایشان را که برآورده نشده متذکر می شوم. 
آقای دکتر فردی دانشمند، سخنور و به عبارت بهتر استادی توانمند 
و بسیار بارزش برای دانشجویان و دانشگاه است. من دوست داشتم 
ایشــان همان طور که در پژوهش فردی پــرکار و پرحاصل بوده و 
هســت در امر آموزش مستقیم به دانشجویان و تعامل نزدیک تر با 
آنان بیشتر فعال بود. منصفانه عرض می کنم شاید این توقع من به جا 
نباشد، چراکه مکرر شاهد حضور ایشان در روزهای تعطیل و حتی 
شــب ها پس از بازگشت از مطب در مرکز تحقیقات بوده ام و دلیل 
انتظاری که از ایشان برای حضور بیشتر در امر آموزش دارم، افزایش 

بهره مندی دانشجویان از محضر استاد است. 
متأسفانه در کشــور ما و به خصوص در ســال های اخیر برخی 
رفتارهای ناهنجار مثل عدم اجرای قانون، سهل گیری در مقررات 
آموزشــی و مانند این ها زشــتی و کراهت خود را ازدست داده و 
می رود تا تبدیل به ارزش شــود. بنابراین اصالح بسیاری از کار ها 
با حواشــی زیاد و پرهزینه ای همراه است. مکرر در طول دو سال 
گذشــته شاهد جریاناتی بوده ام که دوست عزیزم به خاطر انجام 
کار خوب و صواب اذیت شده و ناجوانمردانه متهم به امری شده 
که مطلقاً واقعیت نداشــته است و کمتر در این مورد روشنگری 
کرده و توضیح داده اســت. نقد بسیاری از دوستان در حوزه اجرا 
نیز مصداق این ضرب المثل اســت که: »بیرون ایستاده است و 

می گوید لنگش کن.« 
 ازنظر من دکتر عسگری واجد صفات بسیار خوبی است که نه باید 
من بگویم و نه می توانم ذکر کنم. در حوزه عمل هم کارهای بزرگ 
و مهمی انجام داده است. ایشان در دانشکده، دانشگاه، پژوهشکده 
و انجمن اندو دانتیست ها خدمات بزرگ و مهمی انجام داده است. 
پژوهش هــای مهم انجام داده و مقاالت خوب و قابل اعتنایی تألیف 
کرده اســت، اما من در میان همه کارهای این استاد ارجمند چاپ 
و انتشــار مجلــه journal endodontic Iranian را مهم تریــن و 
باارزش ترین کار ایشان می دانم و وظیفه خود می دانم به عنوان یک 
دندان پزشک واندودانتیست ایرانی ایشان را به خاطر این کار سترگ 
چندساله ارج نهم و از صمیم قلب به ایشان بگویم دست مریزاد. از 

خداوند منان سالمتی و توفیق بیشتر ایشان را مسئلت می کنم.

روایت همکاران - 1
روایت یک دوستی 34 ساله

 دکتر محمدجعفر اقبال
رییس دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی

من و دکتر سعید عسگری سابقه دوستی و همکاری سی ساله داریم 
و به واسطه این ارتباط بسیار نزدیک و شناختی که از او دارم، می توانم 
برخی از خصوصیات اخالقی و همچنین شرح حال اش را بازگو کنم. 
شروع دوســتی ما به ترم اول دندان پزشــکی، یعنی سال ۱۳۶۱ 
برمی گردد. من ســال ۱۳۵۷ و همزمان با تعطیلی دانشــگاه ها از 
دبیرستان سروش اردکان دیپلم تجربی گرفتم و چون کنکور برگزار 
نمی شد به سربازی رفتم. در دوره سربازی و سال۶0 کنکور سراسری 
برگزار شد و در رشته دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول 
شدم. در آن زمان دانشجویان دندان پزشکی دو سال اول تحصیل 
یعنی دوران علوم پایه را در دانشکده پزشکی و همراه و همکالس با 
دانشجویان پزشکی می گذراندند. ما اولین پذیرفته شدگان دانشگاه، 

پس از انقالب فرهنگی بودیم. مجموع دانشــجویان پزشــکی و 
دندان پزشکی آن سال بالغ بر ۲۰۰ نفر بود. 

به یاد می آورم که کالس درس ما در آمفی تئا تر شــهید خوراکیان 
دانشکده پزشکی برگزارمی شد که شباهتی به کالس درس نداشت 
و بیشتر به ســالن سینما شبیه بود. اســاتید بر روی سن سالن 
می ایستادند و درس می گفتند. تقریباً بین استاد و دانشجو ارتباطی 
وجود نداشت. شــرایط من و تعداد کمی از همکالسی هایم از دو 
جهت با بسیاری از دانشجویان متفاوت بود؛ چراکه من پس از اخذ 
دیپلم به ســربازی رفتم و بااینکــه در آن دوره هم به مطالعه آزاد 
پرداخته بودم، تقریباً از درس و مدرسه دور شده بودم. تفاوت دیگر 
من با بقیه این بود که از شهر خلوت و کوچکی در دل کویر به تهران 
آمده بودم و به شدت احساس غربت و تنهایی می کردم. درست به 
یاد ندارم که چند مدت از شــروع ترم اول گذشته بود که من تنها 
غریبانه در محوطه حیاط بیرونی دانشکده پزشکی بر روی یکی از 
صندلی های فلزی ثابت نشسته بودم که جوانی رعنا و خوش سیما 
روبروی من قرار گرفت و از من پرســید رشته شما دندان پزشکی 
اســت؟ هنگامی  که جواب مثبت من را شنید با خوشحالی به من 

گفت شما اولین همکالسی من هستید. 
دوستی ما از کنار هم نشستن در کالس های درس و تبادل جزوه 
و کتاب شــروع شــد و البته باید اذعان کنم که این من بودم که 
همیشه از دانش ایشان استفاده می کردم. گمان می کنم که دکتر 
عسگری جوان ترین دانشجوی کالس ما بودند. چراکه گویا هم زود تر 
از موعد درس ابتدایی را شــروع کرده بود و هم اینکه دوپایه را در 

یک ســال گذرانده بود؛ بنابراین معلوم است که بسیار تیزهوش و 
درســخوان بود. به عالوه در وجود ایشان مهربانی، محبت و گرمی 
موج می زد. تعامل بین همکالسی ها اهمیت زیادی دارد و داشتن 
همکالسی های خوب مثل دکتر عسگری یکی از خوشبختی های 
من بوده و هســت. البته باید بگویم که دوســتی ما فقط به دوره 

عمومی ختم نشد و در دوره تخصص هم ادامه پیدا کرد. 
من به اتفاق ده، دوازده نفر از همکالســی ها پس از فارغ التحصیلی 
بــرای گذراندن تعهدات به کرمان رفتیم و ســپس با یکدیگر در 
آزمون تخصصی شــرکت کردیم. پس ازاینکه در آزمون رزیدنتی 
قبول شدیم، با تالش پیگیری جناب دکتر عسگری، هردوی ما در 
گروه اندودانتیکس دانشکده دندان پزشکی مشهد به عنوان مربی-
دستیار مشغول تحصیل شدیم. پس از فراغت از دوره تخصص هر 
دو به دانشکده دندان پزشکی قزوین رفتیم و پس از ۴ سال خدمت 
یعنی از مهرماه سال ۱۳۷۶ برای انجام تعهدات به محل تحصیل 
اولیه یعنی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی منتقل شدیم و 
از آن زمان تا انتصاب دکتر عسگری به عنوان دبیر شورای آموزش 
دندان پزشکی و تخصصی در سال 1٣9٢ همکار و همراه بودیم. پس 
باید بگویم که از ابتدای تحصیل تاکنون افتخار دوســتی با ایشان 

را داشته ام. 
دکتر عسگری پس از پایان دوره تخصص، یک متخصص زبردست 
شد. باید بگویم یکی از وجوه بارز ایشان در زمینهٔ تخصصی و علمی 
است. ایشان یک اندودنتیست اهل مطالعه است که اطالعاتی به روز 
دارد. در کار علمی نیز فردی مســلط و جستجوگر و خالق است 
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وقتی امتحانی 
بگیرید که در 
آن هیچ کسی 
مردود نشود، 
هیچ کسی هم 

از شما شکایتی 
نخواهد داشت. 

این راهی 
است که برخی 

آزموده اند و 
اتفاقا برای 

مدیریت آنها 
خطری را ایجاد 

نکرده است

 از پیش رو با مقاومت و از پشت سر 
با خنجر دشمنان مواجه است

 دکتر محمد بیات
رییس دانشکده دندان پزشکی تهران

خدا حفظش کند ســید مهدی وردی را. ســال ۱۳۶۲ بود؛ یعنی ۳۲ 
ســال پیش. علوم پایه را در دانشکده پزشکی تمام کرده بودیم و تازه 
به دانشکده دندان پزشکی آمده بودیم. در ضلع جنوبی دانشکده هنوز 
چمن ها زیبا و روبراه بودند و گل های رز بسیار زیبایی داشت. پیرمرد 
باغبان می گفت این گل ها را از هلند آورده اند. بعضی هاشــان خشک 
شــده اند و بعضی هاشان االن در بعضی خانه هاســت: بگذریم... برای 
استراحت به آنجا می رفتیم. یادم می آید با سید مهدی نشسته بودیم. 
بچه ها خیلی در فکر جنگ و جبهه بودند. او پاسدار بود و  گاه و بی گاه به 
جبهه می رفت. به من می گفت باید بعد از انقالب فرهنگی در دانشکده 
بیشتر تالش و فعالیت کنیم. می گفت دو نفر از دانشجو ها را می شناسد 
که قابلیت های زیادی دارند و می توانیم با آن ها فعالیت دانشجویی راه 
بیندازیم. بعد هم آن ها را صدا کرد که با هم آشنایمان کند. جعفر بود 
و سعید؛ دکتر اقبال و دکتر عسگری امروزی. جعفر بعد از سربازی به 
دانشگاه آمده بود، کمی جاافتاده تر بود اما سعید هنوز صورتش مو در 
نیاورده بود. بعدها فهمیدم یک سال دو کالسی کرده و قبل از هجده 

سالگی به دانشگاه آمده است. با هم آشنا شدیم و این آشنایی تا امروز 
ادامه دارد و بسیار هم پربرکت بوده است. 

کم کم شروع کردیم؛ جهاد دانشگاهی، انجمن اسالمی، امور دانشجویی، 
همه جا فعال شدیم. کتاب چاپ کردیم )پارسیل( و مجله دانشکده را 
دوباره زنده کردیم که تا امروز هم چاپ آن ادامه دارد. قاســم انصاری 
خیلی کمک کرد، هنوز هم ســردبیر است. یک کتاب فروشی هم راه 
انداختیم. یک کانکس هم برای جبهه ساختیم، برای لشگر ۲۷ رسول. 
محمد جعفریان مسئولش بود. بچه های بسیج هم بودند. شهید سپهری 
)از پزشــکی(، بعدها شهید احدی، شهید شــیبانی قهرودی، شهید 

وارسیان و چند شهید دیگر هم در آن حضور داشتند. 
از دیگر کار هایمان راه اندازی درمانگاه بهشــهر و دو درمانگاه یکی در 
نارمک و یکی در بلوار ابوذر افسریه بود که سعید عسگری در همه این 
درمانگاه ها بی دریغ و بدون نام فعالیت می کرد. از   همان زمان ســرش 
توی آموزش بود؛ اگر او نبود خیلی از کارهای آموزشی دانشکده لنگ 

می ماند. 

روایت همکاران - 2

دانشگاهی ما برای نوشتن فصل هایی از کتب 
تخصصی انگليسي از سوي مولفين خارج از 
کشور به همكاري فراخوانده شده اند. بنابراین 
ظرفیتی که ما در این حوزه در کشور داریم 
ظرفیت کمی نیست و می بايست از آن بهره 

ببریم.
گذشــته از این، بومی کردن علم پزشکی، 
اصل مهمی است؛ اين يك امر بديهي است 
كه الگوي بیماری های دهان و دندان کشور 
ما با سایر کشورها متفاوت است و بنابراين 
می بايست نتايج تحقتقات داخلي كه منطبق 
بــر واقعيت ها و نيازهاي بومی اســت براي 
آموزش به دانشــجويان مد نظر قرار گيرد. 
گذشــته از این، تألیف کتب مرجع، نتیجه 
يک مشارکت عظيم و کار گروهی بیش از 
ششصد نفر متخصص است که به  نوبه خود 
کار منحصر بفردي اســت که الگوی سایر 

رشته های پزشکی هم قرار گرفته است. 
دلیل مرجع قرار گرفتن کتــب در آزمون 
دســتیاری هم ایــن بود کــه پیش بینی 
می کردیم این کتاب ها حداقل ۹ماه پیش از 
آزمون دستیاری منتشر و عرضه شده باشند. 
زمانی که این امر محقق نشــد، دبیرخانه، 
خود خواهان لغو این مصوبه شد. البته لغو 
این مصوبه همزمان شــد با اعتراض هایی 
که به مرجع شــدن این کتاب ها در آزمون 
دستیاری صورت گرفت. اما دلیل اصلی این 

بود که کتاب ها در موعد مقرر آماده نشد.
J  کوریکولوم تدوین  و  تغییر   بحث 

آموزشــی جدیــد در رشــته 
دندان پزشــکی یکــی از برنامه 
دیگر دبیرخانه شــورای آموزش 
دندان پزشکی در سال گذشته بود. 
چطور شد که وزارتخانه تصمیم به 

تغییر کوريکولوم گرفت؟

یکــی از اقدامات معاونت آموزشــی وزارت 
بهداشــت در ســال گذشــته، بسته های 
تحولی در آموزش پزشــکی بود و کارهای 
روشــن و مهمی در این عرصــه در وزارت 
بهداشــت شــروع شــد. برای مثال تمام 
کوریکولوم آموزشــی وزارت بهداشــت به 
زبان انگلیسی برگردان شد و در سایت آن 
قرار گرفت تا از ســایر کشورها هم بتوانند 
ایران  علوم پزشــکی  آموزش های  مضمون 
را مشــاهده کنند. یکی دیگــر از اقدامات، 
بازبینی کوریکولوم های آموزشــی است که 
در دوره های تخصصی دندان پزشکی در دو 
سال گذشته انجام  شده بود، اما در دوره های 
PhD مغفول مانده بود که در دســتور کار 
قرار گرفت و به زودی به اتمام می رسد. یکی 
دیگر از کارهای آمایشی که از سال گذشته 
در کشور شروع شد، پیوستن دانشگاه های 
علوم پزشــکی در قطب های مختلف کشور 
به هم بود تا بتوانند ســازمان واحدی را در 
امر آموزش تشــکیل دهند. در حال حاضر 
در بحث آموزشــی ده قطب آمایشی داریم 
کــه می توان آن را یک ســرمایه مهم ملی 
در آموزش علوم پزشــکی قلمداد کرد و از 
آن برای همــکاری در تدوین و یا بازنگری 

برنامه های آموزشی استفاده کرد. 
J  دلیــل مخالفت برخی اســاتید 

آموزشــی  کوریکولوم  تدوین  با 
جدید و شــائبه تضعیف جایگاه 
برخی رشته ها مانند رادیولوژی و 

پاتولوژی چیست؟
در کوریکولوم آموزشــی فعلي فلسفه هایی 
وارد شــده که در شــکل ظاهری مثبت به 
نظر می رســند، اما در عمل، اجرای برخی 
از آنها در دانشــکده ها امکان پذیر نیســت. 
برای مثال دروســی که بحث جامعه نگر و 

دندان پزشــکی اجتماعی را مطرح می کند 
در کوریکولوم جدید به مقدار زیادی افزایش 
پیدا کرده اســت. در آئین نامه و کوریکولوم 
حاضر ذکر شــده بود که این دانشجو باید 
بــرای انجام هر خدمت، یــک معلم همراه 
خودش داشــته باشد، برای مثال اگر پنجاه 
دانشــجوی دندان پزشکی را به پنجاه مرکز 
آموزشی-درمانی بفرستیم و هر یک بخواهند 
سه خدمت درمانی مجزا انجام بدهند باید 
صد و پنجاه معلم همراه ایشان اعزام گردند 
و ازآنجایی که این اقدام شــدنی نیست اين 
فلسفه مبارک، عملياتي نشده و در حد يك 
نوشتار باقي می ماند. اخیرا در این بخش از 
آیین نامه آموزشی با مجوز مراجع ذی ربط، 
تغییر و تعدیل ایجاد کردیم و به نوعی انجام 
موضوع را میسر کردیم که عملیاتی شدن آن 

امکان پذیر باشد.
در نهایت هم باید گفت نفس آدمی نسبت به 
موضوع تغییر همیشه مخالف است. بهترین 
برنامه آموزشی هم اگر قرار باشد عملیاتی شود 
از آنجا که شیوه های تدریس شما را نسبت به 
قبل دگرگون می کند اولین کسی که نسبت 
بــه آن مقاومت می کند من معلم هســتم. 
بخشی از این مقاومت شاید به همین دلیل 
باشد. بخشی دیگر هم احتماال به این دلیل 
که امکان  انجام برخی از این کارها در عرصه 
موجود نیست. مثال در برنامه جدید بعضی 
دروس به دروس کارگاهی تبدیل  شده اند و 
اگرچه در عمل تعداد واحدها در کوریکولوم 
آموزشی دندان پزشکی چندان افزایش پیدا 
نکرده است، اما ساعات درس های کارگاهی 
باالی پنجاه ساعت اســت که از واحدهای 
عملی هم بیشتر است. بنابراین ساعاتی که 
دانشــکده باید به کار آموزشی فعال بپردازد 
بسیار افزایش پید می کند. اما آیا زیرساخت 

دانشکده ها برای تحمل این بار اضافه آموزشی 
آماده شــده اســت؟ باید طوری فکر کرد و 
برنامه ریزی نمود که این برنامه های آموزشی 
خوب، امکان عملیاتی شدن در دانشکده های 

مختلف را پیدا کنند.
J  بهمن ماه نود و چهار، دوره جدید 

دانشــجویان رشــته تکنسین 
ســالمت دهان در مقطع کاردانی 
در دانشــکده ها پذیرش شدند، 
در خبرهایی  پارســال  از طرفی 
در مورد تعریف رشــته های تازه 
پیرادندان پزشکی نظیر منشی گری 
منتشر  و  دهان  رادیولوژی  مطب، 
شد. ســوال من در مورد تعریف 
این رشــته های تــازه و پذیرش 
دانشجو نیست چون ما در سیستم 
نیروهای  وجود  به  کشور  درمانی 
حدواسط درمانی برای ارائه سطح 
اول خدمات دندان پزشــکی نیاز 
داریم. اما یک دغدغه ویژه در میان 
جامعه دندان پزشــکی هست که 
انحراف  درباره عدم  تضمینی  چه 
دانش آموختــگان ایــن طرح به 
سمت رشته دندان پزشکی وجود 
دارد و مهم تــر از آن، اینکه این 
افراد به حوزه کار بالینی و درمانی 

دندان پزشکی ورود نکنند؟
برنامه آموزشــی این تکنسین ها به گونه ای 
است که به آن ها اختیار ورود به کار بالینی 
را نمی دهــد و وظایــف آن هــا را در حوزه 
بهداشــت و پیش گیری محــدود می کند. 
پس اصوال تکنســین دهان به بحث درمان 
دندان پزشکی وارد نمی شود. علت تعصبی 
که در برنامه ریزان این رشــته بوده به دلیل 
اثربخش بودن سرمایه گذاری در پیشگیری 

اینکه مردودین 
آزمون ها به 

خود اجازه دهند 
که از مسیر 

شکایت و نه 
تقویت بنیه 
علمی برای 

پیشبرد خواسته 
خود استفاده 

نمایند البته در 
کشور ما میسر 

است ولی در 
بسیاری از 

کشورها امری 
مذموم تلقی 

می شود

 دکتر جمیله قدوسی
استاد دانشکده دندان پزشکی مشهد

آنچــه كه بنــده در طول ٢٥ ســال 
آشــنايى با دكتر عســگرى مشاهده 
كرده ام، جــز خدمت صادقانه و بدون 
چشــم داشــت نبوده اســت. ايشان 
معناى عينى نخبه دردمند و دردآشنا 
هســتند، فردى كه با روحى بزرگ، 
تالشــى خســتگى ناپذير و عشــقى 
بى بديل به اين مردم و ســرزمين، در 
هر حيطه اى كه فعاليت داشته تحولى 
شگرف ايجاد كرده است. وى نه تنها 
استادى نمونه و كم نظير و پژوهشگر و 
مخترعى خالق و برجسته است، بلكه 
مديرى هوشــمند و مدبر و واالتر از 
همه اين ها، انســانى شريف و صاحب 

واالترين ارزش هاى انساني ست.
در بــاب عشــق ايشــان بــه كار و 
خدمــت، ســعه وجــودى و روحيه 
بهترين  شــايد  خستگى ناپذيرشــان 
توصيــف چيزي نيســت جز شــعار 
هميشــگى خودشــان: »يا كاري را 
شــروع نكنيد يا اگر شروع كرديد آن 
را به بهترين شكل ممكن به سرانجام 
برســانيد.« كه وى، خود مصداق بارز 

آن است.
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پایان نامه مان را هم ســه نفری با دکتر نعیمانی گذراندیم و پس از آن 
تصمیم گرفتیم به یک شــهر محروم برویم. به همین دلیل به کرمان 
رفتیم، اما با عوض شــدن دولت، مســئوالن جدید کشور و دانشگاه 
نگذاشتند آنجا بمانیم و بورسیه رزیدنتیمان را هم لغو کردند. نشستیم 
دوباره درس خواندیم و در آزمون ورودی هم قبول شدیم. سعید و جعفر 
به مشهد رفتند تا اندو بخوانند و من برای جراحی در تهران ماندم، اما 
از قضا، همه به قزوین منتقل شــدیم. در این بین ۳ ســال از هم دور 
بودیم. ســعید در مشهد وارد کار تحقیقات شد و به شدت به این کار 
عالقه مند بود تا جایی که دندان های گربه ها را هم اندو می کرد و آن ها 
هم از دستش آرام نداشتند. وقتی با جعفر به قزوین بازگشتند، به همراه 
هم آنجا را هم آباد کردند و به سرعت مسئولیت های مهمی آموزشی بر 

عهده شان قرار گرفت. 
من تا سال ۱۳۶۷ که دولت دوباره عوض شد در دانشگاه تهران ماندم. 
دکتر اقبال رئیس دانشکده شهید بهشتی شد و سعید عسگری معاون 
آموزشــی و بالفاصله به دانشــگاه رفت و قائم مقام معاون آموزشی و 

بعد معاون. من هم مامور شــدم که معاون اداری دانشگاه تهران شوم، 
می خواستم به شهید بهشتی برگردم، اما نشد و مسیرم عوض شد. 

 CEM .او مرکــز تحقیقات اندو را راه اندازی کرد که بســیار موفق بود
Cement را ابداع کرد که بسیار موفق بود اما اهانت زیادی را تحمل کرد 

و مجله اندوی او جزء بر ترین مجله های کشور و منطقه است. 
از خاطراتی که با سعید عسگری دارم، ارادت او به اهل بیت است. به یاد 
می آورم که در یک سفر که با هم به کربال رفتیم، چند گالن گالب آورده 
بود و نمی دانم چگونه از خدام حرم اجازه گرفت یک شــب در تاریکی 

ضریح را می شست و می گریست. 
سال ۱۳۷۸ فردی به نام پروفســور Tala به ایران آمد؛ فنالندی بود و 
مشاور سازمان بهداشت جهانی. در عالم دندان پزشکی آدم استثنایی 
بود. به هر حال وزارت بهداشت در یک سفر به ما سه نفر ماموریت داد تا 

دوره کوتاه COH را تحت نظر ایشان در فنالند بگذرانیم. 
این دوره سه هفته طول کشید و بسیار مفید بود. سعید تصمیم گرفته 
بود پروژه را در ایران انجام دهد و جعفر به شــوخی به او می گفت تو 

تاالی ایران می شــوی. Tala می گفت شاخص DMF را از هفت به نیم 
رســانده و از چهار دانشکده دو تا را تعطیل کرده و ۵۰۰ دندان پزشک 
بیکار شده اند. حتما پس از این ۱۸ سال آنجا وضعیت بهتر شده است. 
ما دقیقاً راه را برعکس رفتیــم. DMF کاهش پیدا نکرد و بیش از ۶۰ 
دانشــکده افتتاح کردیم و تولید انبوه دندان پزشــک را با قدرت ادامه 
می دهیم. حاال سعید عسگری در فرصتی که توسط آقای وزیر پیش 
آمده، مسئولیت سنگینی را بر عهده گرفته است. تالش وسیعی را در 
کشــور در جهت اجرای پروژه بهداشتی در کشور و قانون مند کردن 
وضعیت دندان پزشکی آغاز کرده است و در این راه موفقیت های بزرگی 
کســب کرده و به حق به عنوان چهره ســال انتخاب شده است. او با 
فشــارهای زیادی مواجه است؛ هم مقاومت پیش رو و هم خنجرهای 
پشت سر. اما افق نوینی در کشور گشوده شده است و امید است این 
راه که با کمک انسان های ارزشمندی چون دکتر صمدزاده در حال اجرا 
است بتواند مشکل یک قرن دندان پزشکی ایران را حل کند تا به جای 

ساخت پروتز بتوانیم به فکر حفظ دندان های طبیعی مردم باشیم.

نمی توانیــم با کیفیت مناســب این تعداد 
دانشجو را تربیت کنیم. خوشبختانه در دو 
سال گذشته علی رغم وجود فشارهای زیادی 
که از مراجع مختلف وجود داشت، این شیب 
تند به یک حالت تقریبا افقی تغییر شکل 
داده اســت که به نوبه خود موفقيت بسیار 

بزرگی است.
موضوع  دیگر، پافشــاری هیات هفت نفره 
منتخب وزير بر برگزاری استاندارد آزمون ها و 
سپس تقید به اعمال نتایج آنها است؛ که البته 
برای دبیرخانه فشارهاي زیادی ایجاد کرده 
است. البته اگر بنا داشته باشيد كه به سمت 
افزايش كيفيت گام برداريد يكي از الزمه های 
حركت ارتقايي همين اســت. در عين حال 
طبیعی است که مردودین آزمون ها در مقابل 
این اقدام می ایستند، كيفيت آزمون را زير 
سوال می برند و اعتراضات فردی و يا جمعی 
را شكل مي دهند. عده ای از اين مردودين در 
سال گذشته پرونده هایی را در مراجع قضایی 

مختلف در این مورد مفتوح كرده اند...
J  حداقل ســه پرونده شکایت در 

دیوان عدالت اداری داشتید...
بیش از اینهاست... اما اگر شما بخواهی تراز 
کیفیت آموزش را باال ببری باید پذیری که 
برای رســيدن به آن هدف، هزینه پرداخت 
کنی. طبیعتا وقتی امتحانی بگیرید که در 
آن هیچ کسی مردود نشود، هیچ کسی هم از 
شما شکایتی نخواهد داشت. اين راهی است 
كه برخی آزموده اند و اتفاقا برای مديريت آنها 
خطری را ايجاد نكرده است. اما اگر تراز را باال 
ببری یک ســری افراد از این اتفاق ناراحت 
خواهند بود، طبیعی هم هســت. اما اینکه 
مردودیــن آزمون ها به خود اجازه دهند که 
از مسیر شکایت و نه تقویت بنیه علمی برای 
پیشبرد خواسته خود استفاده نمایند البته 

در کشــور ما میسر است ولی در بسیاری از 
کشورها امری مذموم تلقی می شود و به نظر 
می رسد که در نظام تعلیم و تربیت باید به 

عنوان یک امر ضد ارزش به آن نگاه شود.
یکی از کارهای خیلی بزرگی که در این دو 
سال انجام داده ام این است که حتی االمکان 
فردی تصمیــم نگرفتم. تمــام کمیته ها، 
کمیســیون ها و شوراهای مرتبط با وظایف 
دبیرخانه را فعال کرده ایم. هیات هفت نفره 
منتخب وزیر دائما جلســه دارد و در مورد 
آزمون ها تصمیم می گیرد. کمیسیون معین 
شورا و کمیسیون ها و کمیته های راهبردی 
فعال هستند. اصال هم اینگونه نیست که من 
بفرمایم و آنها انجام دهند! خیلی از مواردی 
که من موافقش هســتم دوستان مخالفت 
می کنند و من تسلیم می شوم. مثال تلخی 
از نظام تصمیم سازی مدیران دوره قبل دارم، 
در گذشته خودم بارها برای بررسی و تایید 
پذیرش دستیار تخصصی به دانشکده های 
مختلف اعزام  شــده ام و در مــواردی اعالم 
می کردم بعضی از این دانشکده ها زیرساخت 
و امکانــات الزم بــرای پذیرش دســتیار 
تخصصی را ندارند اما با فاصله كمي می دیدم 
که تایید شــد. در دوره ما حتی یک بار هم 
چنین اتفاقاتی نیفتاده است و این به واسطه 
مشارکت فعال اساتید محترم از یک سو و از 
سوی دیگر احترامی است که در این دوره به 

خرد و تصميمات جمعی گذاشته می شود.
موضوع آخر ولی نه کم اهمیت تر اینکه، ما با 
مشارکت جمع کثیر و بسیار ارزشمندی از 
اساتید دندان پزشک ایرانی از داخل و حتی 
خارج از کشور، کتب مرجع دندان پزشکی 
را تدوین و منتشــر کردیم کــه یک اقدام 
مهم در کسب مرجعیت علمی حوزه علوم 

دندان پزشکی است.

است. زمانی که برنامه آموزشی، پیش گیری 
را به طور کامل به تکنســین های سالمت 
دهان بیاموزد، دیگر نباید نگران باشیم که 
این افراد بــه کار درمانی ورود کنند.  و اگر 
فردی وارد حوزه درمان شود این امر تخلف و 

از نظر قانونی قابل پیگیری است.
J  آقای دکتر عسگری! در میان تمامی 

دبیرخانه  و سیاست های  برنامه ها 
شورای آموزشی دندان پزشکی در 
سال نود و چهار، مهم ترین اتفاق 
و نتیجه کارنامه کاری خود را چه 

می بینید؟
من و همکاران عزیزم در سال گذشته تالش 
کرده ایم تا برخی روندهای مثبت کاذب در 
حوزه دندان پزشکی را که متضاد با حصول 
به ارتقا کیفیــت آموزش دندان پزشــکی 
اســت متوقف نماییم؛ علی رغم فشارهایی 
که طی ســال گذشــته روی دبیرخانه بود 
و هم افزایی هایــی نیز گاهــی در آن اتفاق 
می افتاد. یکــی از مثال های معــروف آن، 
پيگيري متقاضيان پرقدرت براي گسترش 
دانشکده های دندان پزشــکی بود که یکی 
از خط قرمزهایی بــود که در دوره خدمتم 
متصــور بودم. موضوع دیگــر آنکه در پنج 
ســال آخر دو دولت پیشین، تعداد پذیرش 
دانشجو در دانشکده های دندان پزشکی بیش 
از ٣00 درصد رشد داشت و از چیزی کمتر 
از پانصد نفر به رقمــی باالی هزار و پانصد 
نفر رسید؛ یعنی با یک روند با شیب عمودی 
زیاد، تعداد پذیرش دانشجو باال رفت، بدون 
آنكه زيرســاخت های الزم و متناسب با آن 
فراهم شود. ممکن اســت به زعم بسیاری، 
ایــن افزایش کَمی اتفاق مثبتی در کارنامه 
عملكرد محسوب شــود، اما درحالی که ما 
امکانات و زیرســاخت های کافــی نداریم، 

چهره سال



سال اول،شماره دوم، فروردین 1395نگين دندان پزشكي 2627 ویژه روز دندان پزشکی

 یک روز
مانند ۳۶۴ روز دیگر
نگاهی به وجه تسمیه روز دندان پزشکی در ایران و جهان 

در تقویم های ایران و جهان روزهای متفاوتی برای گرامی داشت جامعه دندان پزشکی و توجه 
بر بهداشت دهان و دندان وجود دارد. به مناسبت فرا رسیدن روز دندان پزشکی، با هم مرور 
کوتاهی خواهیم داشت بر این روزها و مصداق نام گذاری هر کدام از آنها و در ادامه درباره روز 
۲۳ فروردین  که پس از انقالب به عنوان روز دندان پزشکی نام گذاری شده است، وجه تسمیه 

آن و نگاه جامعه دندان پزشکی درباره لزوم تغییر یا حفظ این روز خواهیم گفت.

 ملیکا بهزادی

در دنیــا تاریخ هــای مختلفــی برای 
بزرگداشت سالمت دهان و دندان و مقام 
کســانی که در این حوزه فعال هستند 
نام گذاری شده است، اما ما به سه مورد 
اشاره  بین المللی  این مناســبت های  از 

می کنیم. 

روز جهانی دندان پزشکی
ششــم مارس کــه بــه عنــوان روز جهانی 
دندان پزشــکی نام گذاری شده است در اصل 
فرصتی است برای بزرگداشت کسانی که برای 
ســالمت دهان و دندان می کوشند. در برخی 
منابع گفته شده است ۶ مارس، روزی است که 
جان گرینوود، دندان پزشک آمریکایی جورج 
واشینگتن، نخستین موتور پایی دندان پزشکی 

را اختراع کرده است. 
روز دندان پزشکی، مختص تمام فعاالن حوزه 
ســالمت دهان و دســتیاران آن ها اســت و 
فرصتی است تا بیماران روابط خود را با آن ها 
دوستانه تر کنند، زیرا بسیاری از ما، برای دیدن 
دندان پزشــک خود اشتیاقی نداریم و پیش از 
رفتن به دندان پزشکی و زمانی که روی صندلی 
آن می نشینیم عصبی می شویم. اما زمانی که 
کار دندان پزشــک تمام می شود، باید قدردان 
زحمات او باشیم. پس شــما هم می توانید با 
فرستادن یک کارت به دندان پزشکتان این کار 

را انجام دهید. 

ماه بهداشت دهان و دندان کودکان
آئین بزرگداشــت بهداشــت دهــان و دندان 
کودکان، ابتدا در فوریه سال ۱۹۴۱ از یک آئین 
یک روزه در شهر کلیولند اوهایو و یک آئین یک 
هفته ای در شهر اکران اوهایو آغاز شد. بعدها 
این مراسم از این دو شهر به سراسر دنیا اشاعه 
پیدا کرد. انجمن دندان پزشکی آمریکا، اولین 
آئین بزرگداشت روز ســالمت دهان و دندان 
کودکان را در تاریخ ۸ فوریه سال ۱۹۴۹ برگزار 
کرد. ســپس این روز در ســال ۱۹۵۵ به یک 
هفته و در سال ۱۹۸۱ به یک بزرگداشت یک 
ماهه اشــاعه یافت که امروز از آن با عنوان ماه 
 )NCDHM( ســالمت دهان و دندان کودکان
یاد می شود. همه می دانیم که آموزش عادت ها 

و نگرش های درســت از دوران کودکی، برای 
حفظ ســالمت دهان در طول زندگی بسیار 
مهم هستند و اعضای گروه های دندان پزشکی، 
والدین، معلم ها و سایرین می توانند با شرکت 
در بزرگداشت سالیانه سالمت دندان کودکان، 
به آن ها کمــک کنند در طول زندکیشــان 
لبخندهــای زیبایی داشــته باشــند. در این 
روز، پیام هــای NCDHM بــه میلیون ها نفر 
از مــردم که در سراســر کشــور آمریکا و در 
پایگاه های مجهز جمع می شوند می رسد. این 
بزرگداشت های محلی معموالً شامل پوستر ها، 
مسابقات نقاشی و مقاله نویسی، نمایشگاه های 
ســالمت، معاینه های رایگان دندان، تورهای 
بازدید از کلینیک های دندان پزشــکی و ارائه 

درس در کالس ها است. 

روز جهانی سالمت دهان
روز جهانی ســالمت دهان از ســال ۲۰۱۳، 
در تاریخ ۲۰ مارس گرامی داشــته می شــود. 
پیش از این، دوازدهم ســپتامبر، سالروز تولد 
چارلز گودون، بنیان گــذار fdi، به عنوان این 
روز نام گذاری شــده بود. در کنگره ســالیانه 
دندان پزشــکی FDI که سال ۲۰۰۷ در دوبی 
برگزار شــد مصوب شــد این مناسبت به ۲۰ 
مــارس انتقال یابد. دلیل نام گــذاری، تقارن 
این روز با روز جهانی شــادی اســت. در سال 
۲۰۱۲ و در شصت و ششمین جلسه سازمان 
ملل متحد که به ریاســت   بان کی مون شکل 
گرفت، روز بیستم مارس به عنوان روز جهانی 
شــادی نام گذاری شــد. فدراســیون جهانی 
دندان پزشکی )fdi(، همه ساله در این روز، افراد 
را به حفظ سالمت دهان خود تشویق می کند 
تا با دندان های سالم و زیبا لبخند بزنند. درواقع 
این روز، روز آگاهی بخشــی نسبت به سالمت 
دندان ها انتخاب شده است. روز سالمت دهان، 
در کشورهای سراسر دنیا تاریخ های متفاوتی 
دارد و هــر یک از این کشــور ها، روز، هفته یا 
ماه خاصی را با این عنوان جشن می گیرند، اما 
فدراســیون جهانی دندان پزشکی، مایل است 
انجمن های بین المللی دندان پزشــکی، آئین 
۲۰ مارس را با هدف »گســترش فعالیت ها و 
ابتکاراتی که آگاهی از سالمت دهان را افزایش 
می دهند، مانند آگاهــی از تاثیر بیماری های 
دهان بر سالمت عمومی، تندرستی و اقتصاد« 

برگزار کنند. 

روز دندان پزشکی در سال های دور
ســال روز  دی مــاه،  روز ۲۴  ســال ۱۳۴۳،  از 
تأسیس جامعه دندان پزشــکی ایران به نام »روز 
دندان پزشکی« نامیده شد و در تقویم های آن زمان 
منعکس گردید. در این روز تالش همه جانبه ای از 
طرف جامعه دندان پزشکی ایران با همکاری صدا و 
سیما و سه وزارت خانه )آموزش و پرورش، دفاع، 
کار و امور اجتماعی( برای شناساندن و گسترس 
بهداشــت دهان در ســطح جامعه و به خصوص 
مدارس سراسر کشور صورت می گرفت. استقبال 
مخاطبین از این حرکت موجب شد از سال سوم، 
روز دندان پزشکی به »هفته دندان پزشکی« تبدیل 
شود. در این هفته دندان پزشکان و دانشجویان، در 
یک حرکت خودجوش، علی رغم سرمای روزهای 
پایانی دی مــاه، به مــدارس می رفتند و ضمن 
معاینه دهان کودکان به آنها آموزش بهداشــت 
دهان می دادند. شرکت ها و تولیدکنندگان لوازم 
بهداشت دهان نیز با اهداء مسواک و خمیردندان 
از ایــن حرکت حمایــت می کردند. این جنبش 
علمی- بهداشتی طی سال ها تأثیر به سزایی در 

اذهان عمومی گذاشت.

وجه تسمیه روز دندان پزشک
در سال های اول پس از انقالب، روز دندان پزشکی 
تغییر کرد. مجلس شوراي اسالمي در۲۳ فروردين 
سال۱۳۶۰ به  منظور گسترش و پيشرفت خدمات 
درماني و بهداشــتي دهان و دنــدان در مناطق 
محروم كشور و روستاها، قانونی با عنوان »طرح 
تربيت بهداشت كاران دهان و دندان« را تصويب 
كرد. در ايــن قانون، مجلس، وزارت بهداشــت 
و درمــان را موظف کرد كــه داوطلباني را براي 

تربيــت در اين دوره، جذب كنــد و پس از دادن 
آموزش های الزم، با مدرك فوق ديپلم، آنان را در 
مناطق محروم به خدمت گمارد تا از اين طريق، 
ضمن ارائه خدمات اوليه، از شــيوع بيماري هاي 
دهان و دندان جلوگيري نموده و اصل پيشگيري 
را مورد نظر قرار دهند. هیــات وزیران در تاریخ 
اول دی ماه ۶۲، بنا به پیشــنهاد جامعه اسالمی 
دندان پزشکان ایران، روز بیست و سوم فروردین ماه 
هر سال را که مصادف با تاریخ تصویب این طرح 
بود به عنوان روز دندان پزشــک نامگذاری کرد و 

مصوبه آن به امضای نخست وزیر وقت رسید.
دکتر محمد صادق احمد آخوندی، رییس جامعه 
اسالمی دندان پزشکان، به عنوان پیشنهاد دهنده 
روز دندان پزشــکی، ضمن دفــاع از مصداق این 
نامگذاری می گوید: انتخاب تاریخ تصویب قانون 
بهداشــتکار دهان و دندان بــرای نامگذاری روز 
دندان پزشکی در شرایطی صورت گرفت که تعداد 
دندان پزشکان در کشور بســیار کم بود و توزیع 
جمعیتی آنان به نســبت جمعیت اصال مناسب 
نبود. در بسیاری از شهرهای کشور دندان پزشکی 
وجــود نداشــت و حتــی در شــهرهای بزرگ 
نظیر تهران مردم ناچــار بودند برای درمان های 
دندان پزشکی به افراد تجربی و دندان ساز مراجعه 
کنند، که صالحیت انجام این کارها را نداشتند. 
هدف از تصویب طرح تربیت بهداشتکار دهان و 
دندان این بود که ریشه رجوع مردم به افراد غیر 
متخصص خشکانده شود. انتخاب این تاریخ برای 
روز دندان پزشکی، فرصتی برای فرهنگ سازی و 
مصداق مناســبی برای  ترویج این تفکر بود که 
خدمات دندان پزشکی باید توسط دندان پزشک 

انجام شود.

مناسبت های بین المللی دهان و دندان و وجه تسمیه آن ها

روز بزرگ داشت دندان پزشکی

چرا روز دندان پزشک فراگیر نشد
اینک پس از گذشــت سه دهه از این 

نام گــذاری، نه تنهــا تقویم ها به 
این مناسبت اشاره ای نمی کنند 
و نشــریات بــه آن نمی پردازند، 

که حتی بســیاری از دندان پزشکان 
روزشان را به یاد نمی آورند یا به دلیل مصداق 
نام گذاری اش، آن را به رسمیت نمی شناسند. 

بسیاری از کارشناسان و پیشکسوتان دندان پزشکی نیز بر لزوم تغییر این روز تاکید می کنند. 
دکتر صادق آخوندی می گوید: در کشور ما کار فرهنگی و تبلیغی زیادی درباره مناسبت ها 
انجام نمی شــود. مردم تاریخ بسیاری از مناسبت ها را نمی دانند. این دلیل بر آن نیست که 
فالن روز در میان مردم جا نیفتاده است. در مورد ۲۳ فروردین نیز نیازی به یادآوری فلسفه 
نام گذاری روز دندان پزشک نیست و در عوض می توان روی فرهنگ سازی در مورد بهداشت 

دهان کار کرد.
دکتر علی تاجرنیا، عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران می گوید: یک سری افراد، با هر 
انگیزه ای زحمتی کشیده اند و روزی را به نام دندان پزشک ثبت کرده اند. البته در این نام گذاری 
کج سلیقگی شده و دوستان می توانستند گزینه مناسب تری را انتخاب کنند. اما با توجه به 
اینکه ثبت یک روز در تقویم رسمی کشور بسیار مشکل است، شاید مناسب تر باشد در شرایط 
کنونی، در عوض بحث و جدل در مورد گزینه های جایگزین و به جای خدشه وارد کردن به 

این روز، به تقویت همین مناسبت بپردازیم.
او در پاسخ به این سوال که چرا روز دندان پزشک توسط دندان پزشکان چندان مورد استقبال 
قرار نمی گیرد می گوید: به دو دلیل این روز نتوانسته به  یک روز فراگیر تبدیل شود. اول بد 
ســلیقگی در انتخاب این روز و تعارضی که در مصداق این مناسبت با حوزه دندان پزشکی 
وجود دارد. تاریخ تصویب قانون بهداشتکار دهان بیشتر مناسب تکریم بهداشتکاران است تا 
دندان پزشکان. نکته دوم، حمایت افراد و نهادهایی بود که برای اولین بار این روز را مطرح کردند 

و در ادامه از آن حمایت کردند که از بدنه جامعه دندان پزشکی کشور نبودند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی در ادامه می افزاید: من موافق انتخاب روز مناسب 
تر و فراگیرتری به نام روز دندان پزشکی هستم اما این انتخاب اول باید مورد پذیرش جامعه 
دندان پزشــکی قرار گیرد و در ادامه وارد پروسه تصویب در هیات دولت شود. اما تا آن زمان 

بهتر است به عنوان این روز دست نزنیم و به آن خدشه وارد نکنیم.

گزینه های دیگری برای روز دندان پزشکی
دکتــر محمد علی افتخاری، عضو هیأت موســس 
جامعه دندان پزشکی ایران در سال ۱۳۴۱ می گوید: 
نام گــذاری روز دندان پزشــک در تاریــخ تصویب 
طرح بهداشــتکار دهــان، کار اشــتباهی بود و به 
هیچ وجه موضوعیت ندارد. باید روزی به عنوان روز 
دندان پزشک انتخاب شود که بر ارزش دندان پزشکی 
بیافزاید. در تاریخ دندان پزشکی ایران مناسبت های 
فراوانی وجود دارد که می تواند مبنای نام گذاری این 
روز شود. به نظر من تاریخ تصویب واژه دندان پزشک، 
در ٢6 بهمن 1٣٢٢ بســیار بامسماســت؛ چراکه 
برای اولین بار هویت دندان پزشــک مورد تصویب 
قرار گرفت و جایگزین کلمه دندانســاز شــد. یکی 
از مناســبت های دیگر روز افتتاح اولین دانشــکده 
دندان پزشکی کشور در سال 1٣٣٥ است. دانشکده 
دندان پزشــکی تهران در این سال تاسیس شد. تا 
پیش از آن تمام رشته های علوم پزشکی در دانشکده 

پزشکی- دندان سازی- داروسازی تدریس می شد.
دکتر علی یزدانی، نماینده دندان پزشکان تهران در 
سازمان نظام پزشکی، روز ٢٣ فروردین را از دو جنبه 
برای نام گذاری دندان پزشکی مناسب نمی داند: از 
طرفی در حال حاضر صنفی به عنوان بهداشــتکار 
دهان در کشــور وجود ندارد. از طرف دیگر معموال 
در فروردین ماه به دلیل تعطیالت طوالنی، نمی توان 
برنامه ریزی مناســبی برای برگــزاری همایش و 
مراسم بزرگداشت انجام داد. او روز افتتاح دانشکده 
دندان پزشــکی دانشــگاه تهران، به عنــوان اولین 
دانشکده دندان پزشــکی ایران، را مصداق مناسبی 
برای روز دندان پزشک می داند و تاکید می کند: این 
انتخاب بهترین گزینه برای نام گذاری است که هیچ 

حرف و حدیثی را بر نمی انگیزد.

نظرخواهی برای تغییر روز دندان پزشکی
٣4 ســال از زمان تصویب ٢٣ فروردین به نام روز 
دندان پزشــکی در ایران می گذرد. نام گذاری ای که 
بسیاری معتقدند در انتخاب مبنای آن بد سلیقگی 
شــده و اغلب جامعه دندان پزشــکی با آن موافق 

نیستند. اما آیا باید برای تغییر این روز اقدام کرد؟ 
دکتر رکن، استاد پیشکسوت دانشکده دندان پزشکی 
تهران و عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشــکی، 
معتقد اســت در مــورد ٢٣ فروردین مــاه و روز 
دندان پزشکی یک ســوء تفاهم بزرگ اتفاق افتاده 
است. او می گوید: روز ٢٣ فروردین نه تاریخ تصویب 
طرح بهداشــت کار دهان که تاریخ تصویب قانون 
توســعه خدمات بهداشت دهان و دندان در مناطق 
محروم و روستایی است که البته طرح بهداشتکاران 
دهان و دندان از دل آن بیرون آمده است. اما با توجه 
به حساســیت هایی که وجود دارد آن را مربوط به 

طرح بهداشتکار دهان می دانند.
او می افزایــد: نام گذاری رســمی یک روز پروســه 
پیچیده ای دارد و نیازمند تصویب در شورای انقالب 
فرهنگی و پس از آن هیات دولت است. از طرف دیگر 
یافتن یک مصداق مناســب برای روز دندان پزشک 
بسیار مشکل اســت و اختالف نظر درباره آن زیاد 
است. در چنین شرایطی تغییر روز دندان پزشک، از 
نظر زمانی پخته نشده و زود است و صبر و حوصله 
زیادی را می طلبد. دکتر مهیار شهبازی مقدم، رییس 
انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران، وجه تسمیه روز 
دندان پزشــک را چندان مهم نمی داند و می گوید: 
همین که روزی به نام روز دندان پزشک تصویب شده 
و در تقویم ها قرار گرفته، خوب است و مصداق آن 
چندان اهمیت ندارد. روز دندان پزشک بهانه خوبی 
است برای شناساندن دندان پزشکی و آموزش اصول 
اولیه بهداشــت دهان به مردم و باید از این فرصت 

نهایت استفاده را برد.
در سال ۹۴ سازمان نظام پزشکی با همکاری انجمن 
دندان پزشکی ایران پیشگام بررسی و نظرخواهی از 
جامعه دندان پزشکی درباره روز دندان پزشکی شد. 
ایده این حرکت آن بود که اگر جامعه دندان پزشکی 
موافق تغییر روز دندان پزشکی است وظیفه مدیران 
سازمان اســت تا علی رغم پروسه پیچیده این کار، 
برای تغییر روز دندان پزشــکی پیشگام شوند. پس 
از یک جلســه هم اندیشــی با جمعی از مدیران و 
پیشکســوتان این حوزه، یک نظرخواهی گسترده 
پیامکی از جامعه دندان پزشــکی درباره نام گذاری 
روز ۲۳ فروردین به نام روز دندان پزشکی انجام شد. 
در گام دوم نظرخواهی درباره مناسب ترین مصداق 
برای نام گــذاری انجام گرفت. بــا اینکه نتایج این 
نظرسنجی منتشر نشد اما واکنش دندان پزشکان در 
شبکه های اجتماعی نشان داد اغلب دندان پزشکان 
همســو شــدن ایران با یکی از مناســبات جهانی 
دندان پزشکی یا افتتاح اولین دانشکده دندان پزشکی 
همزمان با استقالل دانشکده دندان پزشکی تهران از 

دانشکده پزشکی، موافق هستند.
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 ملیکا بهزادی

انتخابات هیــات مدیره و بــازرس انجمن 
)علمی و صنفی( دندان پزشکی ایران صبح 
روز بیســتم اســفند در تاالر خلیج فارس 

پژوهشکده نیرو در تهران برگزار شد.
با توجه بــه زمان نامناســب برگزاری این 
مجمــع در روزهــای پایانی ســال انتظار 
استقبال چندانی از این انتخابات نمی رفت، 
اما این مراسم با حضور پر شور دندان پزشکان 
تهرانی و ســایر شهرهای کشور برگزار شد. 
حدود ۵۰۰دندان پزشک در مجمع عمومی 
انجمن دندان پزشکی ایران حاضر شدند تا با 
رای خود، ترکیب جدید هیات مدیره انجمن 

را در چهار سال آینده تعیین کنند.
برنامه راس ساعت ده در تاالر خلیج فارس 
آغاز شد. مطابق معمول این دست برنامه ها، 
هیات رییســه با پیشــنهاد دکتــر غزنوی، 
رییس انجمــن، و تایید حاضران در مجمع 
انتخاب شــدند که عبارت بودنــد از: دکتر 
حسن رزمی، دکتر حسین مرتضوی، دکتر 
حسن شایسته، خانم دکتر نازیال شهبازیان. 
نمایندگانی از کمیســیون های علمی گروه 
پزشکی وزارت بهداشت و وزارت کشور برای 

نظارت و برگزاری این جلسه حاضر بودند.

دســتور کار جلسه شامل تعیین مبلغ حق 
عضویــت، تعیین روزنامه کثیراالنتشــار و 

گزارش مالی انجمن بود.
پس از تبــادل نظر در خصوص میزان حق  
عضویت، مبلغ  در سال آینده، مطابق سال 
گذشــته ۱۰۰هزار تومــان تعیین  و طبق 
تصمیم مجمــع روزنامه اطالعات به عنوان 
روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های 

انجمن انتخاب شد.
در ادامــه دکتر غالمرضا غزنــوی، رئیس 
ایران،  دندان پزشــکی  انجمن  هیات مدیره 
گزارشی درباره عملکرد انجمن در دوره اخیر 
ارائــه داد و در گفته های خود، به برگزاری 
۳۹ جلســه هیات مدیره و ۶۰ جلســه در 
کمیته های مختلف، عیادت از دندان پزشکان 
پیشکســوت، حضــور موثــر در مجمــع 
انجمن های علمی گروه پزشکی و همکاری 
با ســازمان نظام پزشکی برای تغییر نام روز 
دندان پزشــکی، حضور پررنگ نمایندگان 
انجمن در کمیسیون  تعیین تعرفه خدمات 
دندان پزشکی در وزارت بهداشت، برگزاری 
روز دندان پزشــکی با کمک سازمان نظام 
پزشــکی در برج میالد، برگزاری جشنواره 
فرهنگی- ورزشــی دندان پزشکان ایران به 
مناســبت پنجاه و ســومین سال تأسیس 
جامعه دندان پزشکی ایران، برگزاری کنگره  
پنجــاه و پنجم در برج میالد به ریاســت 
دکتــر محمود عاقــل، عقــد تفاهم نامه با 
رئیس فدراســیون جهانی دندان پزشکی و 
دریافت امتیاز برگــزاری کنگره منطقه ای 

FDI، دریافت امتیاز برگزاری کنگره جهانی 

 FDI حضور پررنــگ در کنگره جهانی ،ICOI

در تایلنــد و اِِدک دوبــی، برگزاری مجدد 
انتخابات ۱۴ شعبه انجمن، ثبت ۳ کرسی 
ایران در فدراسیون جهانی دندان پزشکی و 
رونمایی از لوگوی کنگره ۵۶ اشاره کرد. او 
در پایان، یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای 
این دوره از انجمن دندان پزشکی را معرفی 
دندان پزشــکی ایران در محافل بین المللی 
خوانــد و گفت: در این چهار ســال، بیش 
از ۵ تــن از روســای فدراســیون جهانی 
دندان پزشــکی در ایران حضور پیدا کردند 
و مشــاهده کردند که دندان پزشــکی در 
ایران، رشــته ای رشد یافته و متعالی است. 
در ادامه، دکتــر دلورانی، خزانه دار انجمن، 
گزارش مالی ســاالنه انجمن را که شامل 
شرح هزینه ها، درآمدها و دارایی های فعلی 
 PDF تا تاریخ ۲۰ اســفند بود در قالب فایل
به حاضرین ارایــه و اعالم کرد که گزارش 
مالی سالیانه پس از پایان سال مالی جاری 
و در مجمع عمومی بعدی به اعضای انجمن 

ارائه می شود.
دکتر شــفیع جعفری هم گزارش کوتاهی 
در مــورد روند برگــزاری انتخابات و تعداد 
کاندیداها ارائه کــرد که در نهایت، گزارش 
آنان، با گرفتن تایید از حاضرین در مجمع 

و نظارت نماینده وزارت کشور، تائید شد.
در ادامه مجمع وارد دستور کار بعدی، یعنی 
برگــزاری انتخابات هیات مدیــره و بازرس 

انجمن دندان پزشکی ایران شد.

انجمــن دندان پزشــکی ایــران بــه عنوان 
بزرگ تریــن و پر ســابقه ترین انجمن علمی 
صنفــی حوزه پزشــکی با عنــوان »انجمن 
مادر« دندان پزشــکی شناخته می شود. پس 
دور از انتظار نیســت اگر دندان پزشکان روی 
ترکیــب هیات مدیره این انجمن حســاس 
باشند و جریان برگزاری انتخابات آن بیشتر 
از هر انجمن دندان پزشکی دیگر پر چالش و 

حساسیت برانگیز باشد.
سال ۹۰ و انتخابات ۳۰ تیرماه نقطه عطفی 
در تاریخ انتخابات انجمن های علمی صنفی 
گروه پزشــکی بود کــه در آن چند گرایش 
صنفــی مختلف برای تصاحب کرســی های 
هیات مدیره به رقابت پرداختند و حواشی آن 

تا یک سال ادامه داشت و در نهایت کار را به 
شــکایت منتخبان از وزارت بهداشت و حکم 
دادگاه کشــاند.پس از گذشت چهار سال، با 
نزدیک شدن به اتمام کار هیات مدیره فعلی 
و لزوم برگزاری انتخابات، حاشــیه های این 
انتخابات بار دیگر آغاز و با نزدیک شدن به ۲۰ 
اســفند ۹۴ و موعد برگزاری انتخابات برخی 
از آنها رسانه ای شد. حاشــیه های انتخابات 
۲۰اسفند تا روز انتخابات هم ادامه پیدا کرد 
اما در نهایت به پای حاشیه های انتخابات دوره 

پیشین در سال ۹۰ نرسید.

چرا ۲۰اسفند؟
اولیــن چالش این انتخابــات زمان برگزاری 

همه چیز درباره مهم ترین و پر حاشیه ترین انتخابات علمی صنفی سال۹۴

دوباره انتخابات!
گزارش برگزاری انتخابات ۲۰ اسفند انجمن دندان پزشکی ایران

تمام حاشیه های یک انتخابات
بازی در زمین خودی!

نتایج انتخابات
 فهرست افراد برگزیده انتخابات ۲۰ اسفند 
انجمن علمی و صنفی دندان پزشکی ایران

از مجموع ۴۷۰ رای ماخوذه
نفر اول: دکتر کاوه سیدان با ۲۹۶ رای
نفر دوم: دکتر علی تاجرنیا با ۲۲۹ رای

نفر سوم: دکتر سعید ساعی با ۲۱۲ رای
نفر چهارم: دکتر بهزاد فرخ زاد با ۲۱۰ رای
نفر پنجم: دکتر عباس دلورانی با ۱۷۲ رای
نفر ششم: دکتر مهدی جوان با ۱۶۸ رای

نفر هفتم: دکتر همایون فراست با ۱۴۵ رای
نفر هشتم: دکتر علیرضا رکن با ۱۴۲ رای

نفر نهم: دکتر محسن امین سبحانی با ۱۲۹ رای
بازرس: دکتر شفیع جعفری با ۱۶۷ رای

اعضای علی البدل
نفر اول: دکتر محمد پارسیون با ۱۰۴ رای

نفر دوم: دکتر آرش زاهدی با ۹۸ رای
بازرس علی البدل: دکتر امیرحسین پورفرید با ۱۲۶ رای

عکس ها: ولی محسنی

آن بــود. عليرغم درخواســت هاي متعدد و 
پيگيري هاي مكــرر هيات مديره فعلي براي 
برگزاري ايــن انتخابات همزمــان با كنگره 
ســاليانه انجمن در ارديبهشت 9٥ که زمینه  
مشارکت فراگیرتر دندان پزشکان در انتخابات 
را فراهــم می کرد، كميســيون انجمن هاي 
علمی وزارت بهداشت بنا به دالئلي كه هنوز 
هم مشــخص نيســت به اين درخواست ها 
جواب مثبت نــداد و روی برگزاری انتخابات 

در تاریخ ۲۰ اسفند۹۴ اصرار کرد. 
مطابق معمول می توان دســت های پشــت 
پرده ای را برای سلسله اتفاقاتی که در نهایت 
منتهی به برگزاری انتخابات در روز بیســتم 
اسفند ماه شد، فرض کرد؛ دستهایی متعلق 
به خود جامعه دندان پزشکی که ما نیز لزومی 

به افشاگری در مورد آنها نمی بینیم!

تشکیل کمیته انتخابات
هیات مدیــره انجمن مهــر۹۴ مصوب کرد 
به منظــور برگزاری بدون شــائبه انتخابات 
۲۰ اســفند هیات مدیره و بــازرس انجمن، 
با تشــکیل کمیته ای، برگــزاری و مدیریت 
انتخابات انجمن دندان پزشکی ایران را به این 
کمیته واگذار کند. اعضای این کمیته شامل 
جمعی از افراد خوش نام و مورد اعتماد جامعه 
دندان پزشکی بودند که در انتخابات پیش رو 
کاندیــدا نشــده اند. با توجه به نظــر وزارت 
بهداشــت، دبیر و بــازرس انجمن و نماینده 
دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه 

پزشکی نیز به کمیته دعوت شدند. 

چه کسانی می توانستند رای بدهند؟
طی تصمیم هیات مدیره انجمن دندان پزشکی 
ایران تنها اعضای پیوسته انجمن در سال ۹۴ 
برای مشارکت در انتخابات و دادن رای مجاز 
هستند. شــرایط عضویت پیوسته انجمن در 
سال ۹۴ با توجه به تبصره ۲ ماده ۸ اساسنامه 
انجمن دندان پزشــکی ایران شامل موارد زیر 
بود: کســانی که در کنگره ۵۵ ثبت نام کرده 
و حضور داشته اند، کسانی که در کنگره ۵۶ 
ثبت نــام کرده اند، اعضای اجرایی کنگره ۵۵ 
و ۵۶،  افرادی که تــا تاریخ ۹۴/۱۱/۱۵ حق 

عضویت خود را پرداخت کرده اند.
دو روز قبل از برگزاری انتخابات خبری منتشر 

شد که با درخواســت انجمن دندان پزشکی 
ایران و موافقت کمیسیون انجمن های علمی 
گروه پزشکی وزارت بهداشت،  با هدف جلب 
مشارکت حداکثری جامعه دندا ن پزشکی در 
انتخابات، امکان تمدیــد مهلت عضویت در 
انجمن و تمدیــد مهلت ثبت نام کاندیداها تا 
صبح روز برگزاری مجمع فراهم شــد. به این 
ترتیب بسیاری از دندان پزشکانی که شرایط 
عضویت در انجمن جهت شــرکت در جلسه 
مجمع ۲۰ اسفند را نداشــتند، توانستند با 
پرداخت حق عضویت، در انتخابات شــرکت 

کنند.

چرا فقط ۲۵ نفر کاندیدا شدند؟
یکی از چالش هــای این انتخابات تعداد کم 
نامزدهــا بود. دالیل متعــددی برای کاهش 
چشمگیر تعداد کاندیداهای ورود به ترکیب 
ایران  دندان پزشــکی  انجمن  هیات مدیــره 
می تــوان فرض کــرد که هر یــک موافقان 
و مخالفــان خــود را دارد. عــده ای کوتاهی 
هیات مدیره انجمن در اطالع رســانی کامل 
و به موقع را دلیل کمرنگ شــدن مشارکت 
عنوان کردند. در حالی که به نظر می رســد 
انجمن دندان پزشکی ایران از تمام رسانه های 
در اختیار خود نظیر ســایت، پیامک، کانال 
تلگــرام در خصــوص مهلــت ثبت نــام در 
انتخابات اطالع رســانی کرده اســت. عده ای 
دیگر روال کشدار و تکراری برگزاری مجامع 
عمومی و چالش میان بازرس ســابق انجمن 
و هیات مدیــره در خصــوص کارنامه کاری 
و گــزارش مالــی انجمن را یکــی از دالیل 
بی عالقگی دندان پزشکان نسبت به رخدادهای 

انجمن و انتخابات پیش رو دانستند.
از طرفی زمان نامناسب برگزاری انتخابات در 
روزهای پایانی ســال و دوره پرمشغله کاری 
دندان پزشکان را می توان دلیل دیگری برای 

این عدم مشارکت دانست.
در نهایت ۲۵نفر برای شــرکت در انتخابات 
نامزد شــدند، ۲۲نفر بــرای ورود به ترکیب 
هیات مدیره و ۳نفر برای نشستن در کسوت 

بازرس.
بر خالف انتخابات سال ۹۰، در انتخابات دوره 
از  جدید هیات مدیره ترکیــب همگون تری 
دندان پزشکان با رویکرد منطقی و بی حاشیه 
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برای رقابت کاندیدا شده بودند. از طرفی هیچ  
کاندیدایــی به نمایندگی از طیف های رقیب 
به رقابت وارد نشــده بود. نکته جالب اینکه 
با اینکه این جمع ۲۵نفره گرایش های فکری 
کامال یکسانی نداشتند اما در مجموع می توان 
آنها را یک طیف فکری همسو دانست که بر 
همین اســاس ترجیح دادند به شکل رسمی 

هیچ لیستی به عنوان ائتالف منتشر نکنند.

آنها که انصراف دادند 
از میان ۲۵ کاندیدای اولیه عضویت در ترکیب 
هیات مدیره و بازرس انجمن دندان پزشــکی 
ایران، چهــار نفر در مقاطع زمانی مختلف از 
رقابت در ایــن انتخابات انصراف دادند. دکتر 
جعفر اقبال دو هفته پیش از برگزاری جلسه 
مجمع به دلیل مشغله های کاری از شرکت در 
انتخابات انصراف داد. دکتر مرتضی نشان دار، 
پنج روز پیش از زمان انتخابات نامه انصراف 
خود را خطاب به رییس هیات مدیره انجمن 
ارسال کرد. دکتر میترا میرمحمدی، بازرس 
ســابق انجمن، یک روز پیــش از انتخابات 
با انتشــار نامه ای در فضای مجازی از رقابت 
انصراف داد و دکتر ایرج کی پور، همسر خانم 
 دکتــر میرمحمدی، لحظاتی پیــش از آغاز 
رای گیری در جلسه مجمع عمومی، انصراف 
خود از کاندیداتوری هیات مدیره را اعالم کرد.
دکتــر آرش زاهــدی تنها دندان پزشــکی 
بــود که در فرصت مجدد ایجاد شــده برای 
کاندیداتوری در انتخابــات اقدام کرد. نکته 
جالب اینکه دکتــر زاهدی با اینکه تنها یک 
روز پیش از برگزاری جلســه مجمع به جمع 
کاندیداها پیوست، توانست با کسب ۹۸ رای 
به عنوان نفر دوم علی البدل هیات مدیره آینده 

انجمن دندان پزشکی ایران انتخاب شود.

ارائه گزارش مالی انجمن
مطابق تکلیف و انتظار، حساب مالی انجمن 
توسط یک شرکت حسابرسی معتبر بازبینی 
شده و مورد تایید قرار گرفته بود. اما از آنجا 
که جلســه مجمع پیش از پایان سال مالی 

برگزار می شد، تراز مالی سالیانه ارایه نشد.
نحوه گــزارش خزانه دار انجمن، دکتر عباس 
دلورانــی، از جمله مواردی بــود که پس از 
برگــزاری مجمع مورد اعتــراض دکتر ایرج 

کی پور قرار گرفت. او معتقد بود گزارش مالی 
هیات مدیره پیش از برگزاری مجمع منتشر 
نشده و برای بازبینی در اختیار بازرس انجمن 
قرار نگرفته است و عالوه بر این خزانه دار در 
ارایــه گزارش مالی بــه عبارت های کلی و تا 
حدی مبهم و نمایش تصویری تراز و جزییات 
مالی بسنده کرده و هیچ عدد و رقمی از میزان 

هزینه ها و درآمدها بر زبان نیاورده است.

پوشش رسانه ای انتخابات
رقابت طیف های مختلف در ســال نود، تنور 
انتخابات را از حدود چهل روز قبل گرم کرد. 
ســیل پیامک های تبلیغاتی به سوی تلفن 
همراه دندان پزشکان روانه شد و چند ویژه نامه 
کاغذی به بهانه انتخابات منتشر شد. در ادامه 
کار به صدور بیانیــه و جوابیه های متعدد و 
ورود انجمن های علمی مختلف در حمایت از 
ائتالف ها رسید. بیشتر از سه ائتالف اصلی در 
رقابت شــکل گرفت و برخی از کاندیداها به 

شکل مستقل وارد گود رقابت شدند. 
حال و هوای انتخابات سال ۹۴ اما به سردی 
هوای زمســتان بود. با عدم تشکیل ائتالف، 
عمــال هیچ تبلیــغ کاغذی از نام و نشــان 
کاندیداها ا منتشر نشد و همه چیز به فضای 
مجازی و تبلیغات پیامکی محدود شد. سایت 
دندانه تنها رسانه ای بود که تالش کرد با انجام 
مصاحبه به معرفی و تبلیغ کاندیداها بپردازد 
و بــرای انتخابات محتوای بصری تولید کند. 
دکتر کی پور شش مقاله در انتقاد از عملکرد 
هیات مدیره قبلی انجمن نوشــت و در قالب 

ارسال ایمیل منتشر کرد.

آراء وکالتی در این انتخابات نادیده 
گرفته شد

یکی از مهم ترین چالش هــای این انتخابات 
تا پیش از زمان برگــزاری آن، قانون جدید 
انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی بود 
که امــکان دادن رای وکالتی به کاندیداها را 
میسر می کرد. این بند از قانون مورد اعتراض 
شــدید هیات مدیره انجمن دندان پزشکی و 
برخی از کاندیداها قرار گرفت. مخصوصا که 
شنیده شد برخی از شــرکت های تجاری و 
تعاونی در این زمینه فعال شــده و مشغول 
جمــع آوری رای وکالتی از دندان پزشــکانی 

هســتند که امکان یا تمایل بــه حضور در 
جلســه مجمــع را ندارند. هرچنــد اینگونه 
شــایعات موجب بروز نگرانی هایی در زمینه 
صحت و کیفیت نتایج انتخابات شد اما با فرا 
رســیدن روز انتخابات مشخص شد تنها ۱۴ 
رای وکالتــی برای این انتخابات ثبت شــده 
بود. به گفته دکتر قاسم صادقی، دبیر کمیته 
برگــزاری انتخابات، تنهــا ۱۴ نفر از اعضای 
پیوسته انجمن به سایرین وکالت داده بودند 
که از این تعداد، ۵ وکیل در انتخابات حضور 
پیدا کردند، اما از آنجا که وزارت کشور قانون 
رای وکالتی را برای فعاالن صنفی منســوخ 
شــمرده است و این تعداد رای هم در نتیجه 
انتخابــات بی تاثیر بــود، آراء وکالتی در این 

انتخابات شمرده نشدند.

رصد جزییات انتخابات با سامانه 
الکترونیکی

در ایــن انتخابات بــرای بررســی تعداد و 
مشخصات اعضاء حاضر در مجمع، یک سامانه 
الکترونیکی پیشرفته مورد استفاده قرار گرفت 
که سبب شد تمام جزئیات انتخابات با دقت 

رصد شود.
دکتــر حمیدرضــا باریکانی، عضــو کمیته 
انتخابات، در توضیح روند استقرار و چگونگی 
عملکرد ســامانه الکترونیکی بررســی افراد 
حاضر در انتخابات گفت: ایســتگاه های ارائه 
و بررســی کارت های شناسایی، از شب قبل 
در ســالن مستقر شــدند. روند کار آن ها به 
این شــکل بود که هر یک از پزشکان، با ارائه 
کارت نظام پزشــکی، یک کارت شناســایی 
دریافت می کردند و می توانستند با ارائه کارت 
شناسایی خود، تنها از یکی از درب های سالن 
برگــزاری انتخابات وارد شــوند و برگ رأی 

دریافت کنند.
وی افــزود: این ســامانه برای اولیــن بار در 
انتخابــات انجمن مورداســتفاده قرار گرفت 
کــه رایزنی های آن از قریــب به ۱ ماه پیش 
انجام شــده بود و دقــت آن به حدی بود که 
هیچ کس نمی توانست بافاصله زمانی هرچند 
کوتاه، دو کارت شناســایی دریافت کند یا با 
کارت شخص دیگری برگه رأی دریافت کند. 
همچنین طی برگزاری انتخابات، چند نفر را 
به صورت نا شناس و برای آزمایش، داخل سالن 

فرستادیم و مشاهده کردیم عوامل حراست به 
هیچ یک از آن هــا اجازه ندادند بدون تحویل 
دادن کارت خود از سالن خارج شوند. گذشته 
از این، به صورت آنالین مشخص بود که چند 
نفر داخل سالن و چند نفر بیرون از آن حضور 

دارند.

 تک رای ها 
سرنوشت انتخابات را رقم زد

بــا اینکه هــر فرد حاضر در جلســه مجمع 
مجاز به دادن رای به ده نفر )شــامل نه نفر 
عضو هیات مدیره و یــک نفر بازرس( بود اما 
برگه های رای بیشــتر دندان پزشــکان با نام 
تنها یک یا دو کاندید به صندوق ریخته شد. 
به گفته دکتر صادقــی، دبیر اجرایی کمیته 
انتخابات، نــام دو نفــر از ۶ کاندیدای برتر، 
بیشــتر در برگه های دو رایی و نام یک نفر از 
آنها، بیشــتر در برگه های تک رایی به چشم 
می خورد که به نظر می رسید که این نوع رای 

دادن با برنامه ریزی قبلی بوده است.
او گفت: به اعتقاد من، تک رای بودن چندان 
موضوع مهمی نیست، زیرا در این انتخابات، 
عالقه مندی کاندیدا نسبت به کارهای صنفی 
متوازن بود و ما بر این باور بودیم که هر یک 
از آنهــا، می تواننــد در جهت تحقق حقوق 
همــکاران خود به خوبی عمل کنند، اما تک 
رای بودن، این شائبه را برای سایرین به وجود 
مــی آورد که کاندیدای مــورد نظر به دنبال 

منافع خود است.
او تصریح کرد: شنیده ها حاکی از آن است که 
تعدادی از کاندیداها از طریق شرکت هایی که 
انجمن با آنها در ارتباط است، رای جمع آوری 
کــرده اند و قطعاً ورود شــرکت های ابزار و 
تجهیزات دندان پزشکی به این حوزه یا تعامل 
کاندیدا با این شــرکت ها برای جمع کردن 

رای، پسندیده نیست.
دکتــر حمیدرضــا باریکانی، عضــو کمیته 
انتخابات، با گالیه از انتخاب کاندیدا به شکل 
تک  رأی گفت: انتخاب کاندیدا به شکل تک  
رأی، اشــتباهی اســت که جای گله مندی 
دارد، زیــرا این ترکیب هیات مدیره اســت 
که خروجی آن را مشــخص می کند و تعداد 
رای باال می توانست پشتوانه محکم تری برای 

هیات مدیره آینده باشد.

 دکتر سید مصطفی فاطمی
عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران 

هدف از تشــکیل انجمن های علمی و صنفی و فعالیت خودجوش 
و داوطلبانه آن ها، تأثیرگذاری فعاالن غیردولتی علوم پزشــکی بر 
تصمیم های حاکمیتی اســت اما به بازی گرفته نشدن این بخش 
به عنوان افرادی که ذی نفع قوانین و مقررات هستند، هنگام وضع 

آن ها، همیشه مورد انتقاد و سبب اعتراض بوده است.
از ســوی دیگر عدم تفویض اختیارات قانونی، ســبب شــده این 
انجمن ها از قدرت اجرایی کافی برخوردار نباشند یا حداقل  اعضای 
جامعه پزشکی، انگیزه کافی برای مشارکت خودجوش و داوطلبانه 
در آن ها نداشته باشــند. اینکه  شاهد هستیم حدود ۲۰ درصد از 
دندان پزشــکان در انجمن مربوط به خــود که بزرگ ترین انجمن 
علمی ایران اســت عضو هســتند و در بهترین حالت هم قریب به 
یک پنجم آن ها در انتخابات مختلف انجمن شرکت کرده اند نشان 

از بی انگیزگی همکاران برای شرکت در فعالیت های صنفی است. 
در توضیح دالیل این بی انگیزگی باید گفت طبیعی اســت که اگر 
پزشکان یا دندان پزشــکان بخواهند در این قبیل کارهای صنفی 
مشــارکت کنند، باید احســاس کنند که فعالیت هــای آن ها بر 
سرنوشتشــان تأثیرگذار است و می توانند با مشارکت در انجمن از 
حقوق خود حمایت کنند، اما در این مسیر موانعی وجود دارد که گاه 
از ساختارهای دولت و گاه حتی از میان همکاران خودشان سرچشمه 

می گیرد. 
گاهی افرادی از بدنه دولت، به  تناســب جایگاهی که دارند فعالیت 
انجمن هــا را در تزاحم بــا محدوده اختیارات خــود می دانند و با 
استفاده نامناسب ازبرخی اهرمهای قانونی که در اختیار دارند حقوق 
انجمن ها را زیر پا می گذارنــد. برای مثال به بهانه نهی انجمنهای 
علمــی از ورود بــه کار صنفی، آن ها را از اظهــار نظر در خصوص 
تصمیمات کار شناســی )مثل تعیین محــدوده دخالت درمانی یا 

گسترش بی حساب و بی کیفیت دانشکده ها( منع می نمایند. 

انتخابات انجمن، در معرض دست اندازی یا تخریب
در خصوص انتخابات انجمن ها نیز همین موارد وجود دارد و مثال در 
دولت قبل شــاهد زد و بند برخی افراد با بخش های دارای اختیارات 
حاکمیتی بودیم و دیدیم نماینده ای از بخش دولتی در انتخابات یک 
انجمن حضور پیدا کرده و چون نتیجه انتخابات را نپسندیده با یک 
رأی خود، رأی بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای آن را زیر سؤال برده است، 

تا جایی که انجمن برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه نمود. 
از سوی دیگر این معضالت فقط منشاء خارجی هم ندارد و گاهی 
از جنس گل به خودی و از ســوی افرادی اســت که به هر دلیل 
سیاست های انجمنی را نمی پسندند و با انگیزه های مختلف به جای 
تالش در جهت جلب همکاران به ســمت رای و نظر خود از طریق 
فعالیت مثبت، تالش می کنند با اتهام زدن به دیگران به مقصود خود 
برســند. جدا از اینکه این روش نتیجه معکوس داده است، موجب 
کاهش انگیزه افراد برای حضور در این فعالیتها هم شده است. زیرا 
انجمن به جای محل فعالیت های عــام المنفعه به عنوان میدان 

پرحاشیه جنگ قدرت به آنان معرفی می شود. 
مضحک تر اینجاست که این افراد که با تمام سم پاشی ها گاهی از 
جمع کردن حتی یک نفر هم نظر با خود نیز ناتوانند، بدون در نظر 
گرفتن نتیجه سوء این رفتار ها که مهم ترین آن کاهش حضور افراد 
مشتاق به دلیل بی انگیزگی و ترس از حاشیه هاست مصرانه به کار 

خود ادامه می دهند. 
نکته دیگر آن اســت که مطابق آیین نامه ها مجامع پس از اعالن 
همگانی، در نوبت دوم با هر تعداد رسمی و تصمیمات و انتخاب های 
آن ها قانونی است و رد این نتایج به ویژه از سوی افرادی که ظاهرا 
بجز خود کســی را صالح نمی دانند و همه را متخلف می خوانند با 
الفاظــی مانند حضور کمرنگ و حداقلی وجــه قانونی ندارد. جدا 
از اینکه باید پرســید عامل این انگیزه کشــی ها آیا چیزی جز این 

رفتارهاست؟ 
اما علیرغم آنکه این گونه تخریب ها و هتاکی ها از سوی افراد محترم 
و پیش کسوت جامعه دندان پزشکی و فعاالن انجمن ها پاسخ داده 
نمی شود، و حتی در مجامع عمومی نیز اقبالی به این اتهامات دیده 
نمی شود، گاهی افرادی از بخش دولتی با روش های فرا قانونی در 
این موارد دخالت می کنند که باید بدانند که این رفتار ها نتیجه ای 

جز بی انگیزگی و تضعیف انجمن ها نخواهد داشت.

گزارش ویژه

 چرا انگیزه دندان پزشکان برای مشارکت 
در فعالیت های صنفی کاهش یافته است؟

بی عالقه، بی انگیزه یا پرمشغله

کار داوطلبانه، صرف زمان و هزینه
نکتــه مهم بعدی تصور ذهنی غلط افــراد از کار داوطلبانه اعضای 
انجمن است که آن را کاری اقتصادی تلقی می کنند در صورتی که 
هیچ یک از اعضای انجمن برای این فعالیت ها و شــرکت در برپایی 
کنگره ها، حقوقی دریافت نمی کنند. و این گونه مشارکت ها از جمله 
عالقه مندی های شخصی افراد و از زمره کارهای عام المنفعه است. 
این مطلب موقعی واضح می شود که ببینیم ساعات حضور در انجمن 
می تواند برای یک دندان پزشک شاغل به درمان، صرف کار در مطب 

و دریافت دستمزد شود. 

اختیاراتی که زیر پا گذاشته می شوند
نداشــتن اختیارات قانونی و اجرایی، یکی دیگر از عوامل تضعیف 
روحیه مشارکت در امور صنفی است. مثال در کشور ما در حوزه علوم 
پزشکی تنها نهادی که از قدرت اجرایی الزم برای نظارت بر امور خود 
برخوردار است، سازمان نظام پزشکی است که حتی رییس سازمان 
نظام پزشکی هم در    نهایت با حکم رئیس جمهور تعیین می شود، و 
این عدم تفویض اختیارات و نداشتن قدرت اجرایی، سبب می شود 
افراد انگیزه ای برای مشــارکت در انجمن ها نداشته باشند. این در 
حالی است که در سایر کشور ها، وزارت بهداشت و نهادهای اجرایی، 
اختیارات خود را به تشکل های علمی و صنفی تفویض می کنند و 

باری که بر دوششان است را سبک می کنند.
در پایــان باید تصریح کرد برای افزایش فعالیت و کارایی انجمن ها، 
باید بدانیم و بپذیریم که الزمه شــکل گرفتن کار جمعی، افزایش 
روحیه مشارکت است، حال چه سلیقه مان غالب شود و چه نشود. 
و برای تامین این هدف راهی بجز مشــارکت موثر در فعالیت ها و 

انتخابات انجمن ها نیست.

 سایت دندانه در ایام منتهی به انتخابات ۲۰اسفند 
 یک تنه بار خبری و اطالع رسانی این رویداد صنفی را 
عهده دار بود. گفتگو با اکثر کاندیداهای انتخابات و پوشش 
لحظه ای اخبار و حواشی انتخابات از جمله این فعالیت ها بود
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یک دندان پزشک، 
شگفتی ساز انتخابات 

شیراز شد
اگرچه نتایــج انتخابات مجلس دهم 
در بســیاری از شــهرها، از جملــه 
تهران، شگفتی ساز بود اما شهروندان 
در  بی نظیر  مشــارکت  با  شــیرازی 
انتخابات دهم و رای به لیست ائتالف 
اصالح طلبان یــک رکورد تاریخی را 

رقم زدند.
دکتر »بهرام پارسایی«، دندان پزشکی 
که پیشــین مردم در شــورای شهر 
شــیراز، از لیست اصالحات و اعتدال 
موسوم به جبهه امید نه تنها باال ترین 
آرا مردم را به خــود اختصاص داد، 
بلکه موفق به کســب یــک رکورد 
تاریخی شــد. او توانســت با کسب 
نزدیــک بــه دویســت هــزار رای، 
رکورد ۱۶ ســاله جلیل ســازگار نژاد 
را در کســب بیشــترین تعداد آرای 

 انتخابات مجلس 
و دندان پزشکان
مرور کارنامه دندان پزشکان 
در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی

گزارش ویژه

مردم شیراز بشــکند. سازگارنژاد در 
انتخابات مجلس ششــم ۱۸۰ هزار 

رای کسب کرده بود.
انتخابات  با اعــالم نتایــج نهایــی 
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
انتخابیه شهرستان شیراز،  در حوزه 
بهرام پارسایی به همراه دو کاندیدای 
دیگر از لیست امید راهی بهارستان 
شــدند و کار انتخــاب چهارمیــن 
نماینده بــه مرحلــه دوم انتخابات 

کشید.
متولــد  پارســایی  بهــرام  دکتــر 
شهرستان ممسنی است. او در رشته 
دندان پزشــکی دانشــگاه رفسنجان 
تحصیل کرده و در حــال حاضر به 
طبابت در شهر شیراز مشغول است. 
در دوره گذشــته انتخابات شوراهای 
اسالمی با توجه به اعتبار خانوادگی 
و شــخصی خود و حمایت بی دریغ 
مردم به عنوان عضو شــورای شــهر 

شــیراز انتخاب شــد و به مدت دو 
سال در این منصب حضور داشت اما 
خرداد ماه ۹۴ بــه خاطر حضور در 
عرصه انتخابــات مجلس از عضویت 

در شورای شهر استعفا داد.
وی در شــورای شــهر شــیراز بانی 
تاســیس کمیسیون گردشگری شد. 
ایشــان همچنین از کارآفرینان بر تر 
حوزه صنعت اســتان فارس هستند 
و با تاســیس کارخانــه آب معدنی 
بابابرفی تالش کرده اســت در جهت 
اشــتغال زایی در منطقــه محــروم 
ممسنی  شهرســتان  زیاری  دشمن 

گام بردارد.

دومین تجربه حضور 
محمدحسین قربانی 

در مجلس
نامزد  قربانی که  دکتر محمدحسین 
مورد حمایــت ائتالف اصالح طلبان 

بود، با کســب ۱۹ هزار و ۲۴۶ رای 
و برای دومین بار به مجلس شورای 
اسالمی راه پیدا کرد. دکتر قربانی در 
دوره نهم مجلس شورای اسالمی نیز 
به نمایندگی از مردم آستانه اشرفیه 
و بندرکیاشــهر  وارد مجلس شــده 
و سخنگوی کمیســیون بهداشت و 

درمان مجلس بود.
محمد حســین قربانی متولد ســال 
۱۳۴۴ در روســتای پنچاه آســتانه 
اشــرفیه و دارای مــدرک دکتــری 
دندان پزشــکی اســت که در سابقه 
به  اســتاندار  مشــاوری  اجرایی اش 
چشــم می خــورد. وی همچنیــن 
ســابقه کاندیداتــوری در دوره های 
هشــتم و نهم انتخابــات مجلس را 
داراســت. او در ســال ۱۳۶۹ وارد 
بهشتی  شهید  علوم پزشکی  دانشگاه 
تهران در رشــته دندان پزشکی شد 
و در ســال ۱۳۷۳ مدیریت انجمن 

اســالمی دانشگاه شــهید بهشتی را 
بــر عهده گرفت. در ســال ۱۳۷۵ و 
پــس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه 
در وزارت بهداشــت شاغل شد ولی 
بعداً مســئولیت در وزارتخانه را   رها 
کرد و به طبابت در شهر خود آستانه 

مشغول شد. 
دکتــر محمــد حســین قربانــی و 
دکتر محمد جواد نظــری مهر تنها 
دندان پزشــکانی هستند که برای دو 
دوره بــه عنوان نماینده بر کرســی 

مجلس تکیه زده اند.

دکتر نظری مهر، 
دندان پزشکی که از 
مجلس دهم جا ماند

دکتر محمدجواد نظری مهر در تاریخ 
۹دوره مجلس شــورای اسالمی تنها 
دندان پزشــکی بود کــه دو دوره بر 
کرسی مجلس نشســته است. او در 

دوره هشــتم و نهم مجلس شورای 
مردم  کردکوی،  نمایندگی  اسالمی 
بندر ترکمن و بندر گز را در مجلس 
شورای اســالمی بر عهده داشت. اما 
با اعالم فهرســت کاندیداهای تایید 
صالحیت شــده از ســوی شــورای 
نگهبان، نامی از او در این فهرســت 

به چشم نمی خورد.
نماینده ۴۹ ساله فعلی حوزه انتخابیه 
کردکــوی، بندر ترکمــن و بندر گز 
در بررسی های شــورای نگهبان رد 
صالحیت شد تا در انتخابات مجلس 
دهم غایب باشــد. وی که دبیر اول 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
نهم اســت، از مخالفان جدی برجام 
در مجلــس و مخالف ادامه مذاکرات 
هسته ای در ســال ۹۴ بود و رابطه 
فامیلی نزدیکی بــا منوچهر متکی، 
وزیر امور خارجه پیشین ایران دارد.

دکتــر محمدجواد نظــری مهر  در 
ســال ۱۳۴۵ شمســی در بندر گز 
متولد شــد. تحصیــالت مقدماتی و 
متوســطه را در بندر گــز و گرگان 
ســپری کرد. با پیــروزی انقالب  و 
وقوع جنگ تحمیلی حدود یک سال 
در جبهه هــای جنگ شــرکت کرد. 
وی همزمــان در کنکور سراســری 
شــرکت نمــود و در مقطع دکترای 
دانشگاه شهید  وارد  دندان پزشــکی 
بهشــتی تهران شــد. پس از اتمام 
تحصیالت وارد دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران شد و در آنجا فعالیت خود 
را در حــوزه آمــوزش و اداری آغاز 

نمود. 
فعالیت های سیاسی  کارنامه  در  وی 
و اجرایی خود پیش از نمایندگی در 
مجلس هشــتم، مناصبی چون عضو 
کمیسیون پزشکی و ورزشی کمیته 
ملی المپیک، عضو شــورای سالمت 
دهــان و دندان وزارت بهداشــت و 
درمان و آموزش پزشــکی کشــور، 
رئیس بیمارســتان شــهدا بندرگز، 
اســتان  نخبگان  کانــون  مســئول 
گلستان، ناظر در شورای ملی ایمن 
زیســتی کشــور، عضو هیــات امنا 
دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، 
امیرالمومنین  بیمارســتان  رئیــس 
رئیس شبکه  شهرســتان کردکوی، 
بهداشت و درمان کردکوی، نماینده 
وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری 
اســالمی ایران در کشور بحرین و… 

را دارا بود.

دکتر زهره طبیب زاده  
نماینده ای که به 

دانشگاه باز می گردد
شمارش آراء اعالم شده مردم نشان 
داد مــردم تهــران در  دوره دهــم 
مجلس تصمیــم گرفتند چهره های 
جدیــدی را به نمایندگــی خود در 
بهارســتان انتخاب کننــد و به جز 
علیرضــا محجــوب و علی مطهری، 
هیچ یــک از نماینــدگان تهران در 
مجلــس نهــم فرصت حضــور در 
مجلــس آینده را بدســت نیاوردند. 
ششم خردادماه سال ۹۵ آخرین روز 
نمایندگان تهرانی در نهمین دوره از 
مجلس شورای اسالمی است و حاال 
باید دید نمایندگان تهران بعد از این 

به چه کاری مشغول می شوند؟
خبرگزاری مهــر با نمایندگان مردم 
تهران کــه در ورود به مجلس دهم 
ناکام مانده اند گفتگو کرده و درباره 
اســت.  پرســیده  آنها  کاری  آینده 
یکی از ایــن نمایندگان، خانم دکتر 
زهره طبیب زاده اســت. طبیب زاده 
در مورد آینده کاری خود می گوید: 
»من سالهاســت عضو هیات علمی 
دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 
هســتم و بعد از دوره نمایندگی به 

دانشگاه بر می گردم.« 
فعالیت های  خصوص  در  طبیب زاده 
اجرایــی نیــز می گویــد: »به لطف 
دولت یازدهم بعید است که از ما در 

سمت های اجرایی استفاده شود.«
متولد  نــوری  طبیــب زاده  زهــره 
۱۳۳۹ و دارای مــدرک تخصصــی 
پریودنتیکــس و عضــو هیات علمی 
بهشتی  علوم پزشکی شهید  دانشگاه 

است.
بــا انتخاب محمــود احمدی نژاد به 
ریاســت جمهوری و تشکیل دولت 
نهم به عنوان مشاور رییس جمهور، 
رییــس مرکز امور زنــان و خانواده، 
دبیر شــورای عالی زن و خانواده و 
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان 
در این دولت شروع به فعالیت کرد. 
در ســال ۱۳۸۸ به ریاست دانشکده 
دندان پزشکی شهید بهشتی منصوب 
شد و تا مرداد ماه ۱۳۹۰ که خواهر 
وزیر بهداشــت وقــت، دکتر وحید 
دستجردی جای او را گرفت، در این 

سمت فعالیت کرد.
دکتر طبیب زاده در انتخابات مجلس 
نهــم در حــوزه انتخابــی تهران و 

شــمیرانات به عنوان نماینده جبهه 
پایــداری و جبهه متحد اصولگرایان 
وارد مجلس شــد.  در طــول دوره 
چهار ســاله مجلس همچون ســایر 
نماینــدگان زن مجلس کم ســرو 
صدا بود. طبیب زاده بــا   همان نگاه 
ســنتی و بدون انعطاف در مجلس 
حضور داشــت و بیــش از اینکه به 
عنــوان عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقــات نقش آفرینــی کند، به 
فعالیت در حوزه زنان مشــغول بود. 
چنانچه او یکــی از موافقان افزایش 
ســن مجوز خروج دختران از کشور 
به ۴۰ ســال بــود. او در این زمینه 
دیالوگ معروفی دارد: »قانون خروج 
بی ضابطه دختران مجرد از کشور در 
دوره مجلس ششــم تصویب شد و 
این مسئله پیامدهای منفی بسیاری 
را هم بــر پیکره خانواده ها وارد کرد 
و باعث شــد دختران مجرد بی اذن 
خانــواده اقدام به خروج از کشــور 
کنند و در این میــان با پدیده نابه 
هنجار سفر قاچاق )دختران( ایرانی 
به کشورهای حاشــیه خلیج فارس 
روبرو شــدیم که تا مدتی رسانه ها 
را به لرزه درآورده بود. خوب اســت 
هر چه ســریع تر این طرح به قانون 

تبدیل شود.« 
وی همچنیــن یکــی از مخالفــان 
سرســخت تیم مذاکــره کننده در 
دولت یازدهــم و منتقد عملکرد آن 

بود.

کسی که بیشتر از 
دیگران دیده شد

یکی از حاشــیه های جالــب ماجرای 
انتخابات مجلس دهم و دندان پزشکی، 
پوســتر تبلیغاتی یکی از کاندیداهای 

شهرستان محالت بود. 
اگرچــه  ســروش،  حمیــد  آقــای 
دندان پزشــک نبود اما پوســترش، به 
واســطه محتوای تبلیغاتــی ، بیش از 
در شــبکه های  دیگری  کاندیدای  هر 
تلگرامــی  گروه هــای  و  اجتماعــی 

دندان پزشکی دست به دست شد. 
او زیــر عکس خود در پوســتر چنین 
نوشــته بود: ما به آقای حمید سروش 
)فرزند  مردمــی  مســتقل  کاندیدای 
حــاج محمد حســن ســروش کمک 
دندان پزشــک تجربی مجاز شهرستان 

محالت( رای می دهیم!

شــورای  مجلس  دوره  دهمین  انتخابات   دکتر سیامک شایان امین
اسالمی روز هفتم اســفند ماه در سراسر سردبير سايت دندانه

کشور برگزار شد. در این دوره از انتخابات 
دندان پزشکانی در سراسر کشــور برای نشستن بر کرسی سبز مجلس به 
میدان رقابت وارد شدند. اما تنها دو دندان پزشک توانستند با شکست رقبا 
کلید ورود به بهارســتان را کسب کنند. به این ترتیب درحالی که در دوره 
پیشین سه عضو از جامعه دندان پزشکی نمایندگی مردم منطقه خود را بر 
عهده داشتند در دوره آینده دندان پزشکان حضور کمرنگ تری در مجلس 

شورای اسالمی خواهند داشت.

یکی از 
حاشیه های 

جالب ماجرای 
انتخابات 

مجلس دهم و 
دندان پزشکی، 

پوستر تبلیغاتی 
یکی از 

کاندیداهای 
شهرستان 
محالت بود

شهروندان 
شیرازی با 
مشارکت 

بی نظیر در 
انتخابات 

دهم و رای به 
لیست ائتالف 
اصالح طلبان 

یک رکورد 
تاریخی را رقم 

زدند
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درمان های دندان پزشکی بدون لبخند بیماران 
ارزش نــدارد. بیمار خشــنود و راضی در یک 
مطب دندان پزشکی به معنی ویزیت های بیشتر 
و بیماران بیشــتر و به تبع آن درآمد بیشــتر 
خواهد بود. مسئله مهم این است که یک رابطه 
قوی و محکــم بین بیماران و پزشــک برقرار 

باشــد. این به آن معناســت که کار و خالقیت 
بیشتری از پزشک انتظار می رود و این چیزی 
فراتر از گذاشتن چند مجله خانوادگی در اتاق 
انتظار است. درحالی که یک مالقات”دوستانه” 
اختصاصــی و بــدون درد و کارامــد را از یک 
دندان پزشــک انتظار داریــم، راه های دیگری 
هم هســتند که می توانند برای بیماران تجربه 
خوشــایندی از مالقات با یک دندان پزشــک 

نشــانگان کارپال تانل )تونل کارپال( یکی از شایع ترین 
اختالالت ناحیه دست است که در نتیجه فشردگی عصب 
مدین در ناحیه مچ ایجاد می شود. هر عاملی که باعث کاهش 
سایز تونل یا افزایش سایز بافت های داخل تونل شود باعث 

این نشانگان می شود.
دندان پزشکان از جمله افرادی هستند که به دلیل شرایط 
کاری و استفاده بیش از حد از مچ و انگشتان دست، به این 

بیماری مبتال می شوند.

علل و عوامل
این عارضه معموال به دلیل استفاده بیش از حد از مچ دست به ویژه 
در موارد کارهای ظریف و تکراری ایجاد می شود و اصوال به دنبال 
انجام مکرر کارهایی که با دســت و مچ انجام می شــود عالیم آن 
بروز می کند. شیوع این بیماری در دندان پزشکان، خانم های خانه 
دار بین سنین ۳۰-۴۰ سال، کاربران کامپیو تر، نجاران، تصویرگران، 
کارگــران، قصاب ها و مکانیکهای خودرو و رانندگان ماشــینهای 

سنگین بیشتر است؛
این اختالل همچنین متعاقب بعضی از بیماری ها به واسطه التهاب 
و تورمی که ایجاد می شــود، نیز مشاهده می شــود از جمله این 
بیماری ها می توان به دیابت، کم کاری غده تیروئید، روماتیسم های 
مفصلی، حاملگی، نارسایی کلیه، شکستگی ها و صدمات، تومور ها 
و کیست ها و نیز الکلیسم اشاره کرد. ولی در خصوص علل شغلی 

حرکات تکراری مچ و انگشتان و ارتعاش بسیار موثرند.

تشخیص 
۱-گرفتن تاریخچه بیماری که کمک بسیاری به تشخیص می کند

۲- انجام معاینات فیزیکی توسط پزشک
۳-گرفتن نوار عصب

۴- در مواردی که بیمار عالیم بالینی واضح نداشته باشد از ام. آر. آی 
جهت تشخیص بیماری استفاده می شود.

درمان
۱-درمان حمایتی شامل:

محدود کردن استفاده از دست یا تغییر شیوه استفاده از آن
استفاده از آتل )یک وسیله بی حرکت کننده(

ورزش
۲- درمان دارویی
۳- درمان جراحی

توصیه های الزم در درمان حمایتی
۱- از تکرار اعمالی که باعث شروع درد می شود خودداری نمایید 
در صورتی که امکان توقف فعالیت ها وجود ندارد، فعالیتهای خود 
را کاهش دهید یا به نحوی تغییر دهید که مچ دست تحت فشار 

نباشد.

 پنج نکته 
که باعث می شود برای بیماران 

متفاوت ظاهر شوید

من موندم این ماسک های کاغذی که دندان پزشکا 
می زنن برای چیه!

رفته بودم دکتر دندونمو عصب کشــی کنه. یک 
ماســک زده بود که فقط لب پایینشــو پوشونده 

بود و سوراخای بینی ش باز بود. برای من که زیر 
دستش و سرش بودم، جالب نبود که تا چشممو 
باز می کردم، دوتا چاه بینی آقای دکتر رو ببینم!! 
بد تر از همه اینکه نفس کشیدن آقای دکتر شده 
بود مصیبت، چون روی پوست صورتم حرارت و باد 
نفسش رو حس می کردم. خب فکر می کردم تازه 

من یک مرد هســتم، یک خانوم که حتما از این 
حالت خیلی منزجر می شه.

از طرفی وقتی حرف می زد، تا آخرین دندون فک 
باالشو می دیدم، آخه ماسک با چونه اش باال پایین 
می رفت و عمالً وقتی دهنش باز می شــد، ماسک 
بی ماسک! فکر نمی کنم این درستش باشه، هست؟

درباره ماسک زدن 
دندان پزشکان

ومطب دندان پزشکی باشد.
در اینجا پنج مورد که باعث تفاوت عمده 

برای بیماران می شود را بازگو می کنیم:

۱- تبریک روز تولد
به یاد داشــتن سالروز تولد یک بیمار از 
ســاده ترین راه هاســت که نشان دهید 
بیمارانتان در یاد و خاطر شما هستند و 
برایتان ارزش دارند. شما میتوانید برایش 
کارت تبریک بفرســتید یا ای میل بزنید 
و یا به تلفن همراهشــان یک پیام کوتاه 
تبریک ارســال کنید که هم در وقت و 
هم در پول شــما صرفه جویی می کند. 
با این کار بیمارانتان با شــما احســاس 
نزدیکی و وفاداری بیشتری خواهند کرد.

۲- دکوراسیون مطب
ظاهر مطب شــما انعکاس مستقیمی از 
کیفیت خدمات شــما را نشان می دهد. 
این نکته چیزی بیشــتر از قــرار دادن 
یک مجســمه یا یک تلویزیون در اتاق 
انتظار اســت. دکوراسیون قدیمی مطب 
حتی ممکن است بیماران شما را بپراند. 
ایجاد یک فضــای مدرن و آرامش بخش 
برای بیمارانی که برای اولین بار به مطب 
شما قدم می گذارند تاثیر فوری و مثبتی 
خواهد داشــت. مورد دیگر اینکه مراقب 
رفتارشان خواهند بود. در نظر بگیرید که 
به روز رسانی دکور مطب هم مثل به روز 

کردن تجهیزات مطب شماست.

۳- در تماس باشید
شــاید یکی از بزرگتریــن راه ها که به 
 بیمــاران اثبات می کند بیشــتر از یک 
پرونده داخل فایــل مطب ارزش دارند، 
در دسترس بودن شــما است. پاسخ به 
سواالت آنها و آشــنا شدن با آنها باعث 
می شــود که حس خوبی داشته باشند 
و به آنها اطمینــان قلبی می دهد که به 
دستان خوبی ســپرده شده اند و آرامش 
خواهند داشت. شما از این راه به بیماران 
قرار ویزیت هــا و زمانی را که باید برای 
کار های دندان پزشکی به مطب مراجعه 
کنند را یادآوری می کنید. خبرنامه های 

هدفمند درســت کنید و به طور مرتب 
برای بیماران ارســال کنید. این کار شما 
به آنها نشــان می دهد که به  فکرشــان 
هستید. نکته این است که به آنها نشان 

بدهید که فراموش نشده اند.

۴- دسترسی
در بســیاری از مــوارد بیمــاران برای 
پرسش های پس از اعمال دندان پزشکی 
خــود جــواب می خواهنــد. همچنین 
سوال هایی در مورد صورت حساب خود 
و یــا برنامه ریزی بــرای قرارمالقاتهای 
بعدی دارند که پاسخ آن را می خواهند. 
ایجاد یک محیط قابل دسترس برایشان 
طوری کــه به این اطالعات دسترســی 
داشته باشند خیلی موثر است به خصوص 
در زمانــی که مطــب تعطیل باشــد. 
تماســهای تلفنی ممکن اســت زمان بر 
باشند. با این حال داشتن پورتال آنالین 
یا وب ســایتی که به روز باشد و بیماران 
بتوانند در انجا با شما ارتباط برقرار کنند 
خیلی مفید اســت. در عصــر دیجیتال 
بیماران خواستار دریافت سریع پاسخ به 
سواالتشــان و دریافت اطالعات هستند. 
این کار به آنهــا اجازه می دهد تا ایمیل 
.پرسشهای متن ویا پرداخت های مالی 
خودشــان را چک کنند واین کار آنها را 

آسان می کند.

۵- حضور در شبکه های اجتماعی
امــروزه اکثر بیمــاران کاربــران فعال 
شــبکه های اجتماعی هستند. حضور و 
فعالیت در رسانه های اجتماعی شهرت 
شــما را بیشتر می کند و باعث می شود 
روی کارتان کنترل بیشــتری داشــته 
باشــید)البته اگر شــما مایل به آنالین 
بودن باشید(، چون شبکه های اجتماعی 
بهترین راه در تمــاس بودن با بیماران 
به طور روزانه و در باشــتراک گذاشتن 
تجربیات خودتان با آنهاســت. در انجا 
می توانیــد با بیماران تعامل مســتقیم 
داشته باشید و برخی از طرح درمان ها 
و نمونــه کارهــای خود را بــه نمایش 

بگذارید.

 سندرم تونل کارپال
و ارتباط آن با دندان پزشکی

۲- استرس به همراه فعالیت می تواند صدمه بیشتری وارد 
کند بنابراین کنترل اســترس نقش بسزائی در کاهش درد 

دارد.
۳- در صورت اســتفاده از آتل باید روش صحیح پوشیدن 

آن را یاد بگیرید.
۴- توجه داشته باشید که آتل حرکات را محدود می کند و 
در ابتدا باعث بیشتر شدن درد می شود ولی با استفاده مداوم، 

متوجه اثرگذاری و کم شدن درد می شوید.
۵- از حرکات تشدید کننده درد بپرهیزید

۶- پیروی از برنامه های فیزیوتراپی از سفتی و سختی مفاصل 
و اختالل در عملکرد عضالت مربوط به مفصل و ارگانهای 

اطراف آن به هنگام پوشیدن آتل پیشگیری می کند.
۷- از خم کردن مچ دست بپرهیزید.

۸- زمانی که در حالت دراز کش هستید دست خود را 
باال تر نگهدارید

۹- از دســت سالم برای اســتفاده از موس کامپیو تر 
استفاده کنید

به طور کلی برای پیشگیری از این بیماری به خصوص 
در بین دندانپزشکان رعایت نکات ذیل توصیه می شود: 

- هنگام انجام کارهــای درمانی به وضعیت و نحوه قرار 
گرفتن مچ دست توجه کنید.

- از انجام حرکات تکراری و اعمال فشار و نیروی زیاد در 
مدت طوالنی تا حد امکان خودداری کنید. استفاده 

مداوم و بی اســتراحت از توربین یا انگل )که 
سنگین تر است( می تواند آسیب زا باشد.

- برای جلوگیری از اعمال فشار به یک نقطه 
خاص از مچ دست، در درمان های طوالنی 

مدت، پوزیشن خود و بیمار را به صورت 
منظم عوض کنید.

- بــرای اســتراحت دادن به مچ 
دســت می توانید در ســاعات 
غیر کاری از مچ بند های طبی 

استفاده کنید.
- برای کنار زدن بافت نرم به 

خصوص در بیماران دارای لپ! 
از پرستار خود کمک بگیرید.
- دستتان را کمتر در معرض 

ارتعاش قرار دهید!

- اصالح برخی از خطاهای البراتوار را به خودشــان 
بسپارید!

- به مدت طوالنی و در یک حالت کار نکنید. هنگام 
کار استراحت متوالی داشته باشید.

- هر وقت در دستتان احساس درد و بی حسی کردید، 
دست از کار بکشید.

- در صورت احساس هر گونه ناراحتی و وجود عالیم 
سریعا به پزشک مراجعه کنید تا نسبت به تشخیص و 

درمان به موقع اقدام کند.
- در بانوان معموال این مشــکل در 
دوران بارداری بروز می کند و 
پس از بارداری کاهش پیدا 
می کند ولی گاهی، این 
دار  ادامه  مســاله 
خواهد شــد که 
نیازمند پیگیری 
اســت  درمان  و 
و حتــی در طــول 
با درمان  بارداری می تــوان 
به موقع و تزریق موضعی، به 

کاهش عالیم کمک کرد.
درمان هــای  از  جــدا   -
نادرست  استفاده  دندان پزشکی، 
از کیبورد و ماوس رایانه باعث بروز 
این عارضه می شود که خود نیازمند 

توجه خاص است.
Gumbutler.ir :منبع

 رامین نیمار

عالئم و نشانه ها
۱-درد. این درد بیشتر در انگشت شست، نشانه و میانی است 
و به سمت ســاعد و بازو هم کشیده می شود و شب ها افزایش 
می یابد همچنین این درد با افزایش استفاده از دست مثل زمان 
رانندگی یا خواندن روزنامــه افزایش می یابد و با تکان دادن و 

فشار به کف   همان دست کاهش می یابد.
۲- بی حسی و سوزش در انگشت شست، نشانه و میانی که به 

سمت ساعد و بازو کشیده می شود.
۳- احســاس فشار در یک یا هر دو دست که گاهی این عالیم 
متوجه ساعد می شود در موارد شدید تر حتی شانه ها هم درگیر 

می شوند.

۴- فلج انگشتان شســت، اشاره، میانی و نصف انگشت چهارم 
در بعضی موارد

۵- عدم توانایی در گرفتن اشیاء و افتادن اشیا از دست
۶- تغییر شکل ناخن ها و خشکی پوست دست و انگشتان

۷-حساسیت به سرما
این عالئم اغلب شب ها تشدید شده و با حرکات تکراری و قوی 
دســت بد تر می شود. در برخی موارد صاف کردن یا تکان دادن 
دست باعث بهبود عالئم می شود. گاهی عدم توان انجام حرکات 
دقیق انگشتان و ضعف حرکتی نیز گزارش می شود. قدرت نگه 
داشتن وســایل کم می شود و گاهی حتی بیمار قادر به بستن 

دکمه های لباس نیز نیست.

از انجام 
حرکات تکراری 
و اعمال فشار و 

نیروی زیاد در 
مدت طوالنی 
تا حد امکان 

خودداری کنید. 



سال اول،شماره دوم، فروردین 1395نگين دندان پزشكي 3637 علمی 

سراب  ارتودنسی
 تردید درباره سودمندی درمان ارتودنسی 

و حرفه دندان پزشکی

 د کتر وحید رواقی
 اسـتاد سالمت جامعه دانشـكده دندانپزشكى 

دانشگاه بيرمنگام انگلستان 

در این نوشتار قصد دارم به تشویق فراگیر و همگانی درمان های 
ارتودنسی، با توجه به یافته های جدید محققان نگاهی انتقادی 
داشته باشم. این نوشتار در چهارچوب مقاله نویسی برای مجالت 
علمی نگاشته نشده ولی تالش کرده ام تا جایی که خواندن این 
نوشتار برای خوانندگان غیر متخصص دشوار نشود، به مقاالت 

و مستندات علمی استناد کنم.
در حالی که بیماری های دهان و دندان نظیر پوسیدگی و به دنبال 
آن از دســت دادن دندان در ایران هم چون بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه شــیوع فراوانی دارد، آنچه این روز ها در تبلیغات 
مطب ها و کلینیک های دندان پزشــکی خودنمایی می کند وعده 
داشتن دهانی سالم نیست. شــما در مطب های دندان پزشکی با 
تصویر خنده زیبای یک جوان عموما بلوند اروپایی مواجه می شوید 
که دندانهای ســفیدش همچون دانه های مروارید صیقل شده به 

گونه ای تصنعی در کنار هم نشسته اند.
چنین آگهی های امروزه بر کاغذ هــا و دیوار آویزهای گران قیمت در 
بیشتر مطب های دندان پزشکی یا در روزنامه ها و وبسایت های اینترنتی 
دیده می شوند. این تبلیغات ذهن مخاطب را زیرکانه نشانه رفته و به 
زبان طعنه به او می گویند: ببین و باور کن که می شود چنین دهان و 
دندان زیبایی داشت. آن ها به شما نوید می دهند که اگر دست قضا و 
قدر شما را از داشــتن چنین خنده زیبایی محروم کرده دنیا به آخر 
نرســیده است. شما نیز می توانید با صرف وقت و هزینه گزاف چنین 
لبخند زیبایی داشته باشید. این تبلیغات به مخاطبان اما نمی گویند که 
از هزاران و بلکه ده ها هزاران نفر شاید و تنها شاید یکی از آن ها بدون 
تمسک به سیم و چسب و رنگ و لعاب صاحب چنین دهان و دندان 
»ایده آل« باشــد. این »ایده آل«  های شکل ظاهری دهان و دندان از 

کجا آمده؟ چه کسانی مبنای این تعریف »ایده آل« قرار گرفته اند؟
پاسخ به این ســواالت خود بحث مفصل دیگری است که هدف این 
نوشتار نیست. مخاطب چنین تصویری هنگامی که آن خنده »ایده آل« 
را در کنار تصویر دندان پزشک خوش سیما و کلمات انگلیسی می بیند 
دیگر شهامت آن نمی یابد از خود بپرسد آیا دلیلی دارد که دهان و دندان 
همه فرزندان آدم را خط کش و نقاله بگذاریم و به سیم و چسب آویزیم 
و امیدوار باشــیم که شاید اندکی شبیه آن خانم و آقای »ایده آل« در 
تصویر شود؟ آیا منطقی است که روزی برای گوش و چشم و دست و 
پا نیز »ایده آل« ساخته و پرداخته شود و از فردای آن صاحبان حرفه 
پزشکی دست به کار شوند تا همه گوش و چشم و دست و پاهای عالم 

را به یک شکل و اندازه در آورند؟
شــاید برای آیندگان باور این قضیه دشوار باشد، اما سالهای متمادی 
اســت که حرفه دندان پزشکی با ابزار قدرتمند چنین تبلیغاتی تالش 
می کند همگان را به این باور برســانند که شــما برای رسیدن به آن 
ظاهر »ایده آل« راهی جز تمسک به درمان ارتودنسی ندارید. از دیدگاه 
بازاریایــی باید به طراحان این گونه تبلیغات صد آفرین گفت. چرا که 
مشاهدات دندان پزشکان و البته مطالعه محققان نشان می دهد، داشتن 

دندان زیبا وصاف برای عده قابل توجهی از افراد 
جامعه از داشــتن دندانهای سالم مهم تر است. 
شــاید از همین روســت که متقاضیان درمان 
ارتودنســی با وجود آگاهی نسبت به عوارض 
جانبی درمان ارتودنســی نظیر کشیدن چند 
دندان ســالم در آغاز درمان و احتمال تحلیل 
ریشه دندان ها و بیماری بافت لثه پس از پایان 
درمان به این درمان رضایت داده و هزینه های 
ســنگین مالی آن را با رضا و رغبت می پذیرند. 
طی چند دهه گذشــته درمانهای ارتودنســی 
به شــدت پرطرفدار بوده انــد و و روند افزایش 
درخواست برای درمان ارتودنسی هم چنان ادامه 
دارد. برای مثال آخرین سرشماری ملی سالمت 
در کانادا به ما نشان می دهد که بیست درصد 
کانادایی ها تا کنون تحت درمان ارتودنسی قرار 
گرفته اند یا در حال گذراندن درمان ارتودنسی 
هســتند. این رقم در میــان نوجوانان البته به 
سی و پنج درصد می رســد. به عبارتی دیگر، 
بیش از یک ســوم نوجوانان کانادایی از لحاظ 
دندان پزشکان ظاهری چندان دور از »ایده آل« 
داشته اند که والدین را بر آن داشته تا هزینه های 
سرســام آور چنین درمانی را بپردازند. با توجه 
به اینکه هزینه های دندان پزشــکی در کانادا از 
سوی دولت پرداخت نمی شود این میزان اقبال 
به درمانهای ارتودنســی نشان دهنده موفقیت 
بازاریابی صاحبان حرفه دندان پزشــکی برای 
پدید آوردن احســاس نیاز به درمان ارتودنسی 
است. این درخواست روزافزون به ارتودنسی در 
دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
نیز گزارش شده است. درخواست روز افزون به 
درمان ارتودنســی اگرچه ممکن است از نگاه 
اقتصادی و بازاریابی یک الگوی موفق اقتصادی 
باشد اما لزوما با اهداف جامعه پزشکی سازگار 
نیست. از این رو، برخی صاحب نظران برجسته 
اقتصاد سالمت نظیر پروفسور استفان برچ، استاد 
دانشگاه مک مس تر کانادا، حرفه دندان پزشکی 
را صراحتا مورد نقد قرار داده و اعالم کنند که 
»درمان ارتودنســی در واقع خلق و تولید یک 
نیاز کاذب از ســوی حرفه دندان پزشکی برای 
جلوگیری از کاهش درآمد صاحبان این حرفه 
است.« شگفت آور نیست اگر بگوییم به دلیل 
تسلط نهادهای صنفی ثروتمند دندان پزشکان 
در کشورهای غربی، این انتقادات صریح غالبا در 

حد بحث های دانشگاهی محدود می ماند.
دندان پزشکان برای متقاعد کردن بیماران خود 
دالیلی متعددی برای ضرورت درمان ارتودنسی 
ارائه می کنند، برخی از این دالیل بدین شــرح 
است: اصالح تنفس، بهبود سالمت کلی دهان 
و کاهش درد ها و برطرف شدن صدای کلیک 
مفصل فک و گیجــگاه. ادعاهایی نظیر بهبود 
وضعیت سالمت دهان بعد از درمان ارتودنسی با 
توجه به عوارض جانبی این درمان نظیر افزایش 

پوسیدگی های دندانی و تحلیل ریشه دندان ها البته قابل 
تردید اســت. همچنین مطالعه مروری انجام شده توسط 
موسســه کوکرن که )مهم ترین موسسه بررسی و جمع 
آوری اســناد و مدارک پزشکی( نتوانست دالیل کافی در 
اثبات بهبود بیماریهــای مرتبط با مفصل فک و گیجگاه 
بعد از درمان ارتودنســی بدســت آورد. واقعیت آن است 
که متقاضیان درمان ارتودنسی غالبا برای ارتقای سالمت 
دهان یا برای اصالح تنفس و مشــکالت دیگر پزشکی به 
دندان پزشک مراجعه نمی کنند. بلکه به گواهی تحقیقات 
و البته مشاهدات عمومی، مهم ترین دالیل مراجعه برای 
درمان ارتودنسی بهبود ظاهر دندان و دهان برای باالبردن 
اعتماد به نفس و بهبود ســالمت روانی و روابط اجتماعی 
است. از این رو، درمانگران برای ترغیب متقاضیان احتمالی 
درمان ارتودنســی، بر اثرات چشمگیر و دراز مدت روانی و 
اجتماعی درمان ارتودنســی تاکید می کنند. اکنون سوال 
اساسی این است که آیا درمان ارتودنسی واقعا می تواند به 
این وعده عمل کند؟ پاسخ بسیاری از درمانگران و صاحبان 
حرفه دندان پزشکی به این سوال احتماال مثبت خواهد بود، 
اما آیا تحقیقات علمی نیز نظر مبلغان و مشــوقان درمان 
ارتودنســی را تایید می کنند؟ در دهه های گذشــته که 
درمانهای ارتودنسی بیش از پیش متداول شده اند، محققان 
همواره در تکاپو بوده اند تا تاثیرات درمان های ارتودنســی 
بر بهبود وضعیت روحی و اجتماعی بیمارانشــان را نشان 
دهند. این تحقیقات غالبا بیماران را مدت کوتاهی بعد از 
درمان مورد بررسی مجدد قرار داده و غالبا نیز بر تاثیرات 
مثبت درمان ارتودنسی، اندک مدتی بعد از درمان، صحه 

گذاشته اند. 
اما آیا درمان ارتودنســی می تواند آنگونه که بســیاری از 
درمانگــران ادعا می کننــد در دراز مدت نیز تاثیر مثبت 
بر شــاخص های ســالمت روحی نظیر اعتماد به نفس و 
زندگی اجتماعی داشته باشد. تردید ها درباره تاثیر درمان 
ارتودنسی بر ارتقای وضعیت روحی از   همان آغاز همه گیر 
شدن درمانهای ارتودنســی در پایان دهه هفتاد میالدی 
با انتشار مقاله ای آغاز شد. در تحقیقات دندان پزشکی به 
دالیل متعدد که امکان توصیف آن در این نوشتار مقدور 
نیست امکان ارزیابی تاثیر درمان در دراز مدت بسیار دشوار 

است. از اینرو تحقیقاتی که بتوانند بیماران را سال ها بعد 
از درمان مورد ارزیابی قرار دهند اندک است. با وجود این 
دشــورای ها باعث خوشحالی است که دو گروه تحقیقاتی 
در اســترالیا و بریتانیا در سالهای اخیر همت گماشتند تا 
با بررسی و پیگیری دو گروه از کودکان و نوجوانانی که در 
دهه هشتاد میالدی تحت درمان های مختلف ارتودنسی 
نظیر درمانهای ارتودنسی ثابت قرار گرفته اند به این سواالت 
اساسی پاسخ دهند: آیا درمان ارتودنسی کیفیت زندگی، 
رضایت از زندگی و اعتماد بــه نفس را افزایش می دهد؟ 
برخالف تصور عمومی و البته تبلیغات حرفه دندان پزشکی، 
پاسخ این دو گروه تحقیقاتی به این سواالت کامال منفی 
است. این مطالعات که از لحاظ روش تحقیق در نوع خود 
در دنیای دندان پزشکی نادر هستند به سرعت مورد توجه 
رســانه های بین المللی قرار گرفت. نتایج این دو مطالعه 
وسیع توسط برجسته ترین محققان ارتودنسی به صورت 
چند مقاله سریالی در مجالت علمی منتشر شد. محققان 
در این مقــاالت به صراحت اعالم کردنــد که درمانهای 
مختلف ارتودنسی در دراز مدت تاثیر مثبتی بر اعتماد به 
نفس، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی نداشته اند. دالیل 
اینکه چرا برخالف تصور عمومی درمان ارتودنسی و اصالح 
لبخند و ردیف کردن دندان ها نمی تواند اعتماد به نفس و 
رضایت از زندگی را افزایش دهد در این مقاالت به تفصیل 
مورد بررسی قرار گرفته اســت. بدنبال انتشار یافته های 
جدید در مورد سودمند نبودن درمانهای ارتودنسی سواالت 
اساســی در مورد اخالقی بودن تشویق بیماران به درمان 

ارتودنسی مطرح شد. 
در یکی از صریح ترین این اظهار نظر ها، پرفسور بیل شاو از 
سر شناس ترین محققان ارتودنسی و از مشاوران سازمان 
بهداشــت جهانی در مقاله ای با عنــوان »تردید در مورد 
سودمندی درمانهای ارتودنسی و چالش اخالقی تشویق 
به آن«، تبلیغ و تشــویق بی محابا و همگانی ارتودنســی 
از ســوی نهادهای صنفی دندان پزشکی در بریتانیا را زیر 
سوال برد و خواستار توقف آن شد. »جامعه پزشکی زده« 
اصطالحی است که توسط جامعه شناسان در دهه هفتاد 
میالدی برای اشاره به اثرات منفی تسلط تصمیم گیری های 
درمان محور حرفه پزشکی بر جنبه های مختلف زندگی 

آیا دلیلی دارد که 
دهان و دندان 
همه فرزندان 

آدم را خط کش 
و نقاله بگذاریم 

و به سیم و 
چسب آویزیم 

و امیدوار باشیم 
که شاید اندکی 
شبیه آن خانم 
و آقای »ایده 

آل« در تصویر 
شود؟

اما آیا درمان 
ارتودنسی 

می تواند آنگونه 
که بسیاری 

از درمانگران 
ادعا می کنند در 

دراز مدت نیز 
تاثیر مثبت بر 
شاخص های 

سالمت روحی 
نظیر اعتماد به 
نفس و زندگی 

اجتماعی داشته 
باشد

بشری ارائه شد. از جلوه های این تسلط پزشکان بر زندگی ما می توان به 
مصرف فله ای و بی حساب و کتاب ویتامین ها و تقویت کننده ها که سود 
آن تنها به جیب شرکت های بزرگ دارویی می رود اشاره کرد. از نمونه های 
ایرانی و بومی »جامعه پزشــکی زده« که در آن پزشکان بدون توجه به 
ضرورت و تبعات درمان و صرفا به خاطر پاسخگویی به نیاز عمومی اقدام 
به تشویق همگانی نموده اند جراحی بینی را می توان مثال زد. ترغیب به 
درمان فراگیر و لجام گسیخته جراحی بینی در ایران بار ها در رسانه های 
ملی و بین المللی خبرســاز شــده تا جایی که اخیرا یکی از رسانه های 
معتبر بین المللی از حرفه جراحی پالســتیک در ایران با صفتی نظیر 
»حریص« یاد می کند. مارک آکرمن، یکی از استادان دانشکده پزشکی 
دانشگاه هاروارد در مقاله ای انتقادی نسبت به حرفه دندان پزشکی، تشویق 
همگانی درمان های ارتودنسی را نمونه ای از پدیده »جامعه پزشکی زده« 
می داند. وی القا حس بیماری در افرادی که شــکل دهان و دندانشان با 
الگوهای ایده آل ســاخته و پرداخته دندان پزشکان تفاوت دارد را از نگاه 
اخالقی مورد سرزنش قرار می دهد. اخالقی بودن ترویج همگانی درمان 
ارتودنسی را از زوایای دیگری نیز می توان بررسی کرد. برای مثال، القای 
حس غیر »ایده آل« بودن در میان نوجوانان که به اقتضای ســن خود 
همواره در رقابت با همسن و سال ها و هم کالسی هایشان هستند منجر 
به ایجاد ناآرامی روانی در این گروه و و خانواده هایشان می شود، بویژه که 
در غیاب بیمه های درمانی، این درمانهای گران قیمت برای بســیاری از 

خانواده ها مقدور نیست. 
تردید در مورد سودمندی ارتودنسی در ارتقای اعتماد به نفس و کیفیت 
زندگی و هم چنین سواالتی که در مورد اخالقی بودن تشویق همگانی 
به آن مطرح شده باید از سوی درمانگران و هم چنین نهادهای آموزشی 
دندان پزشکی مورد توجه قرار گیرد. روزگاری که دندان پزشکان باخط 
کــش و نقاله و چندعکس و تصویــر رادیوگرافی در مورد موفقیت یا 
شکســت درمان ارتودنسی سخن می گفتند رو به پایان است. در این 
راستا تحقیقات مدرن دندان پزشکی عالوه بر پرسیدن نظر دندان پزشک، 
اینک رضایت بیماران و تاثیر دراز مدت درمان در کیفیت زندگیشان 
را به عنوان شاخص های اساســی موفقیت درمان استفاده می کنند. 
بنابراین شایسته است در آموزش دندان پزشکی عالوه بر شاخصی های 
کلینیکی مورد قبول دندان پزشکان، شاخص های بیمار محور نیز برای 
تصمیم گیری در ارائه درمان مدنظر قرار گیرد. به دالیل گوناگون مانند 
رقابت برای بهبود شکل ظاهری، قدمت باورهای پیشین و هم چنین 
منافع کالن اقتصادی بعید اســت در آینــده نزدیک تغییری در روند 
رو به افزایش متقاضیان درمان های ارتودنســی ایجاد شود. اما سخن 
آخر، در این نوشــتار سعی شده است دیدگاه نوینی که در تحقیقات 
دندان پزشکی در زمینه تاثیر دراز مدت ارتودنسی در حال شکل گیری 
است به خواننده فارسی زبان معرفی شود. نویسنده آگاه است که این 
نوشتار با آموزش ها و تبلیغات پرهیاهوی حرفه دندان پزشکی هم خوانی 
ندارد. این نوشتار نه می تواند نه قصد دارد حکم بر بطالن دانش گسترده 
ارتودنسی بدهد. چرا که به گواهی همین تحقیقات نوینی که در این 
نوشــتار به آن ها اشاره شــد، درمان ارتودنسی در مواردی که شکل و 
ظاهر دهان و دندان به شدت نامناسب بوده، می تواند به بهبود کیفیت 
زندگی و افزایش اعتماد به نفس تا حدی کمک کند. اما هویداســت 
که اکنون تردیدهای جدی در باورهایی ایجاد شده که پیش از این از 
سوی صاحبان حرفه دندان پزشکی به صورت حقیقت غیرقابل تردید به 

متقاضیان درمانهای ارتودنسی ارائه می شد. 
عنوان این نوشتار از کتابی با عنوان »سراب سالمت« اقتباس شده است 
که در آن نویســنده )رنه دوبو، دانشمند سر شناس آمریکایی- فرانسوی 
دهه شصت میالدی( دیدگاههای متفاوتی با باورهای روز در مورد سالمت 

و بهداشت ارائه کرد.



سال اول،شماره دوم، فروردین 1395نگين دندان پزشكي 3839
ریز نکته هایی درباره مواد  و دستگاه های دندان پزشکی

Restoration ظرافت های یک

 د کتر محمود وطن پور
متخصص دندانپزشكى ترمیمی

گاه، سال ها با مواد و دستگاه ها کار می کنیم اما 
نکته های ریزی که می تواند در فرایند درمان 
تاثیر گذار باشند، از چشممان دور می مانند. 
آنچه در ادامه می خوانید ریزنکته های به ظاهر 
بدیهی است که ممکن است برخی از همکاران 
دندان پزشک تا امروز به آن ها توجه نکرده یا 

غافل مانده اند.
بخش اول این نوشــتار را با عنوان چند نکته 

دندان پزشکی برای دندان پزشکان بخوانید:
این طور نیست که با اتمام تابش نور به ۱ 

کامپوزیت، واکنش های پلیمریزاسیون 
در آن قطع شود. این واکنش ها ادامه می یابند 
و طی ۲۴ ساعت به اوج خود می رسند. %۷۰ 
این پلمریزاسیون که با نام Dark Curing شناخته 
می شــود، در ۱۵-۱۰ دقیقه اول رخ می دهد. 
لذا توصیه شده است که Finishing کامپوزیت به 

بعد از این زمان موکول شود.

کامپوزیــت کیور شــده تحــت تابش  ۲  
نور آبی، ظاهــری اپک تر پیدا می کند. 
می توان برای تشخیص حد و مرز ترمیم های 
کامپوزیتی که تطابق رنگ خوبی با دندان دارند 

از این نکته بهره برد.
هر چه خشونت ســطحی کامپوزیت ۳ 

بیشتر باشد، انعکاس نور از سطح بیشتر 
است و در نتیجه ترمیم روشن تر دیده می شود. 
یعنی اگــر دو ترمیم کامپوزیتی با شــرایط 
یکســان داشته باشــیم، ترمیمی که پالیش 
بهتری دارد نســبت به ترمیم دیگر روشنی 
کمتری دارد )تیره تر است(. یکی از علل تیره تر 
بودن ترمیم نهایی نسبت به Mock Up اولیه با    

همان کامپوزیت همین مسأله است.
کامپوزیت های  ۴   کــه  اســت  درســت 

میکروفیلد نسبت به کامپوزیت هیبرید 
به دلیل پالیش بهتــر، رنگ پذیری کمتری 
دارند ولی این کامپوزیت ها به دلیل محتوای 

رزینی ثبات رنگ ذاتی کمتری دارند.
وقتی می گوییم یک کامپوزیت، هیبرید  ۵  

است یعنی اینکه سایز ذرات فیلر موجود 
در آن حداقل از دو گروه متفاوت است. به طور 
معمول این کامپوزیت ها به صورت دو یا سه 
قسمتی نام گذاری می شــوند. در نام گذاری 
دو قســمتی نام ذرات غالب در ابتدا می آید و 

بعد از آن واژه هیبرید؛ مثل میکرو هیبرید. در 
نام گذاری سه قسمتی نام ذرات غالب در ابتدا 
می آید و بعد از آن ذراتی که بخش کمتری را 
تشکیل می دهند و سپس واژه هیبرید؛ مثل 
میکرونانو هیبرید. با این حساب بیان هیبرید 

بودن کامپوزیت بدون نوع آن کافی نیست.
دانســتن ســایز ذرات برای نام گذاری  ۶  

کامپوزیت های هیبرید ضروری است.
ذرات نانو: یک هــزارم تا یک صدم میکرون، 

ذرات میکرو: یک صدم تا یک دهم میکرون
ذرات می نی: یک دهم تا یک میکرون، ذرات 

می دی: یک میکرون تا ده میکرون
ذرات مگا: بزرگ تر از صد میکرون

مفهــوم ضخامت مجاز بــرای هر الیه  ۷  
کامپوزیت متفاوت است از مفهوم عمق 
کیــور Depth of Cure. عمــق کیور کامپوزیت 
شاخصی است که نشان می دهد تحت تابش 
نور چه ضخامتی از کامپوزیت از حالت کیور 
نشده خارج می شود. در یک روش بررسی یک 
تیوب پالســتیکی روی شیشه قرار می گیرد، 
درون تیوب با کامپوزیت پر می شود. از قسمت 
فوقانی نور تابانده می شود. سپس تیوب خارج 
و قسمت کیور نشده استوانه کامپوزیتی با تیغ 
بریده می شــود. نصف طول باقی مانده بیانگر 
عمق کیور کامپوزیــت مصرفیتان بیندازید 

 دکتر علی مرسلی
متخصص اندودنتیکس 

پیرسینگ )piercing( یا ســوراخ کاری بدن 
در فرهنگ های قدیم مخصوصاً فرهنگ های 
قبیله ای از گذشــته وجود داشــته است ولی 
دندانپزشک ها در سال های اخیر، بیشتر با آن 
در دهان مراجعین مواجه می شوند. پیرسینگ 
در اطــراف دهان، گونه هــا، بینی و حتی دور 
چشم انجام می شود. یک نوع خاص و عجیب از 
دستکاری دردهان با هدف به اصطالح زیبایی، 
تانگ اســپلیتینگ نام دارد که در آن زبان به 
دو نیم تقسیم می شود و حالتی مثل چنگال 
پیدا می کند. شایع ترین محل پیرسینگ زبان و 
بعد لب ها است. در ادامه گونه ها و اطراف فرنوم 
می توانند محل هایی برای پیرســینگ باشند. 
یک مورد نادر و البته خطرناک پیرسینگ، روی 
زبانچه می باشد که در آن احتمال آسپیراسیون 
حین قرارگیری و بعد از قرار گیری و احتمال 

تحریک رفلکس تهوع وجود دارد.
پیرســینگ زبان به دو صورت دورسولترال و 
دورسوونترال انجام می شود که دومی شایع تر 
و کــم خطر تر اســت. در بقایای فســیل ها و 
اجساد انسان های اولیه پیداشده در کاوش های 
باستانی، آثار پیرســینگ دیده شده است! در 
میان قبایل آزتک و مایاهای امریکا، پیرسینگ 
زبانی شایع بوده اســت. در خاورمیانه در بین 
صوفیان هم که در کشور ما از قدمت تاریخی 
برخوردارند، ســوراخ کردن زبان رواج داشته 
است. در کتاب پیدایش بابل ابراهیم یک حلقه 
بینی و یک بازوبند به ربکا زن پسرش )اسحاق( 
داد. رومی ها، مایا ها و اسکیمو ها از پیرسینگ 

برای مشخص کردن اعضای قوم و گروه خود 
استفاده می کردند. پیرسینگ امروزه در میان 

زنان شایع تر است.

چرا پیرسینگ؟ 
پیرســینگ یک عملیات جراحی زیبایی بدون 
فایده از نظر پزشکی است. عوارض و مشکالت 
کمی ممکن است داشته باشد. طبق مطالعه ای 
که در Clinical Nursing Research در ســال 
۲۰۰۱ منتشــر شــد، ۶۲ درصد از کسانی که 
پیرسینگ انجام می دهند، »منحصربه فرد شدن« 
را علت پیرسینگ می دانند. طبق یک مطالعه در 
آلمان، قربانیان سوءاستفاده جنسی از پیرسینگ 
به عنوان نماد تسلط دوباره بر بدن خود استفاده 
می کنند. پیرسینگ صرفاً می تواند جنبه زیبایی 
داشــته باشد و یا یک ســنت قبیله ای، بومی، 
مذهبی یا فرهنگی باشــد. در تمامی این موارد 
به عنوان یک دندانپزشک با مشاهده این موارد در 
مراجعینمان، صالحیت کافی در مورد پرسش یا 
نصیحت در مورد جنبه های روانی و اجتماعی 
قضیه نداریم، اما می توانیم مراجعین را در مورد 
خطرات پیرسینگ و زیان های احتمالی آن آگاه 
کنیم. به عنوان یک درمانگر با توجه به فلسفه 
پزشکی »do not harm« )به بیمار آسیب نزنید( 
می توانید از ارائه خدمات مرتبط به پیرسینگ 
خودداری کنیــد و در مورد آن هــا بیماران را 
آگاه کنید. به عنوان یک دندانپزشک خوب در 
نظر داشته باشید که در صورت تصمیم قطعی 
مراجعه کننده، یک پیرسینگ حرفه ای آسیب 
کمتری را نسبت به یک پیرسینگ غیرحرفه ای 

و ناشیانه وارد می کند.

ممکن اســت عمق کیــور ۸ میلیمتری آن 
را ببینیــد ولی با این حــال ضخامت هر الیه 

)Configuration Factor )C Factor در تعریف  ۸  کامپوزیت نباید بیشتر از ۲ میلیم تر باشد.
صحیح خود، عبارتســت از نسبت بین 
مساحت سطوح باند نشده. توجه داشته باشید 
که تعداد سطوح اهمیتی ندارند بلکه مساحت 

مهم است.
اگر ضخامــت باندینگ بیشــتر از ۴۰  ۹  

میکرون شــود در رادیوگرافی مشــهود 
خواهد بود، پس اگر یک ترمیم کامپوزیتی انجام 
دادید و از آن رادیوگرافی تهیه کردید، وجود این 
رادیولوسنسی در مرز بین دندان و کامپوزیت 

شما را نگران نکند!
شدت نور در مرکز Light guide در مرکز ۱۰  

رادیومتر قرار نگیرد، شدت نور کمتر از 
آنچه هست خوانده می شود، به عالوه الزم است 
که قطر light guide یکسان باشد تا عدد قرائت 

شده صحیح باشد.

در اکثر باندینگ هــا اعمال یک الیه ۱۱
باندینگ کافی نیست و به طور معمول 
دو الیه توصیه می شود. پس همین حاال یک 
نگاه به بروشور باندینگ مورد استفاده تان بکنید.

اچ کــردن انرژی ســطحی مینا را ۱۲
افزایش می دهد ولی انرژی سطحی 

عاج را کم می کند.

کراون های ســلولزی که دارای اشکال ۱۳
آناتومیــک دندان ها هســتند، نقش 
ماتریس را ایفا می کننــد و در    نهایت از دهان 
خارج می شــوند؛ نباید به این نوع ماتریس ها 

روکش موقتی گفته شود.
کلیه پســت ها، اعم از پیش ساخته و ۱۴ 

اختصاصی را باید با سمان در کانال قرار 
داد. به کار نبردن ســمان در پست های پیش 
ساخته با طرح پیچ شــونده )screw( نادرست 

Laminate Veneer در لغــت به معنای ۱۵ است.

ورقه پوشاننده اســت. در استفاده از 
این واژه باید نوع آن را نیز مشخص کنیم مثالً: 
 Composite Laminate یا Porcelain Laminate Veneer

Veneer ۱۶ منحصر به دندان های Laminate Veneer

قدامی نیست و بسته به شرایط می توان 
آن را برای پرمولر ها و حتی مولر ها به کار برد.

آگاه بودن از نوع آمالگام روی مراحل کار ۱۷  
به خصوص مرحله Condensation و زمان 
شروع پرداخت و تراش آن مؤثر است. مثالً اگر 
آمالگام Spherical باشد، استفاده از کندانسرهای 
کوتاه اشتباه اســت چون به علت لغزیدن در 
آمالــگام، توانایی کندانس مناســب را ندارد. 
همچنین اگر بدانیم آمالگام Fast Set است، ۱۵ 
تا ۲۰ دقیقه بعد از کار می توان آن را تراش داد.

آسیب های پیرسینگ 
دهان حفره ای گرم و مرطوب حاوی میلیون ها 
باکتری اســت. ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها 
می تواند به دنبال از بین رفتن تمامی ســطح 
پوشــاننده در یک نقطه از مخــاط دهان یا 
پوست، از آن نقطه وارد بافت ها و ارگان ها شده 
و عفونت ایجاد کنند. ریســک انتقال عوامل 
بیماری زا مانند هپاتیت و ایدز هم حین انجام 
پیرسینگ و بعد از انجام با توجه به آسیب به 

بافت نرم و زخم ایجادشده، وجود دارد.
ریســک آلــرژی بــه جواهــر و زینت آالت 
مورداستفاده در پیرسینگ همیشه وجود دارد. 
مخصوصاً این قضیه در اســتفاده از تزئینات 
نیکلی جدی است. بافت اسکار بعد از پیرسینگ 
ممکن است باقی بماند و به اسکار دائمی تبدیل 
بشود. یکی دیگر از عوارض احتمالی پیرسینگ، 

ایجاد گوشت اضافه یا کلوئید است.
اِدم و تأخیر در بهبود زخم پیرسینگ ممکن 
اســت اتفاق بیفتد و فرد را دچار اذیت کند. 
خونریزی و درد هم یافته های غیر شایعی به 
دنبال پیرسینگ نیستند. ریسک زیادی برای 
تروماهای دهانی، تحلیل لثه و شکســتگی و 
ترک دندان ها متعاقب پیرسینگ و استفاده از 

تزئینات روی لب و داخل دهانی وجود دارد.
تداخل با بلــع، جویدن، صحبت کردن و بعد 
از پیرســینگ ممکن است وجود داشته باشد 
و تطابق با جسم خارجی دردهان مدت ها طول 

بکشد.

بهداشــت و مالحظات حیــن و بعد از 
پیرسینگ 

مهم ترین نکته در مبادرت به پیرســینگ، 
آگاهــی در مــورد ریســک های احتمالی و 
خطرات بهداشتی است. پیرسینگ باید توسط 
فرد حرفه ای و با رعایت تمامی اصول بهداشتی 
و استریلیزاســیون صورت گیرد. در غیر این 
صورت احتمال انتقال بیماری های واگیردار 
در جریان انجام آن کم نیست! هپاتیت و ایدز 
خطرناک ترین ویروس هایی هستند که امکان 
آن وجود دارد در پیرسینگ غیربهداشتی بین 
افراد منتقل شوند. وسایل مورداستفاده، مانند 
وسایلی که در دندانپزشکی استفاده می شوند 
باید یا اتوکالو شوند و یا یک بارمصرف باشند! 
بهبود محل زخم پیرسینگ حداقل یک ماه و 
حداکثر شــش ماه ممکن است طول بکشد. 
پیرسینگ کاران )ســوراخ کاران( حرفه ای، 
 Association of انجمنی در امریکا به اســم
)Professional Piercers )APP دارنــد کــه 
دستورالعمل هایی برای مراجعین پیرسینگ در 
نظر گرفته است. ثابت نگه داشتن و دستکاری 
نکردن موضع پیرســینگ، شست وشــو با 
دهان شویه بدون الکل و فشار گاز در صورت 

هر چه خشونت 
سطحی 

کامپوزیت بیشتر 
باشد، انعکاس 

نور از سطح 
بیشتر است و 

در نتیجه ترمیم 
روشن تر دیده 
می شود. یعنی 
اگر دو ترمیم 
کامپوزیتی با 

شرایط یکسان 
داشته باشیم، 

ترمیمی که 
پالیش بهتری 
دارد نسبت به 

ترمیم دیگر 
روشنی کمتری 

مهم ترین نکته دارد
در مبادرت 

به پیرسینگ، 
آگاهی در مورد 

ریسک های 
احتمالی 

و خطرات 
بهداشتی است. 

پیرسینگ 
باید توسط 

فرد حرفه ای 
و با رعایت 

تمامی اصول 
بهداشتی و 

استریلیزاسیون 
صورت گیرد

 پیرسینگ لب و دهان 
و مالحظات دندان پزشکی آن

علمی 

ایجــاد خونریزی توصیه هایی هســتند که 
توسط این انجمن ارائه شده اند. دوروبر جسم 
تزئینی )جواهر( را تمیز نگه دارید. شستن با 
آب و صابون و خشک کردن آن هرروز توصیه 
می شود. در صورت احساس تورم غیرعادی 
و عفونت حتماً به درمانگر مراجعه کنید. از 
نوشــیدنی های حاوی الکل، غذاهای حاوی 
نمک، فلفل و غذاهای اسیدی و ... استفاده 

نکنید.
مالحظــات بالفاصلــه بعد از پیرســینگ 
درســت مثل مالحظــات جراحی اســت. 
قبل از پیرســینگ هم بیمار نباید مشــکل 
انعقادی داشته باشد یا این که مصرف کننده 
طوالنی مدت آسپرین باشد. کشیدن سیگار 
هم در روزهای بالفاصله بعد از پیرســینگ 

ممنوع می باشد.
افرادی که دارای پیرســینگ هستند به طور 
اکیــد نباید از ظروف مشــترک با بقیه افراد 
اســتفاده کنند. نباید از استخرهای عمومی 
اســتفاده نمایند و در تماس های نزدیک هم 
حتی االمکان از بوســیدن، روبوسی و تنفس 

دهان به دهان با دیگران خودداری کنند.

مشکالت مراجعین دارای پیرسینگ به 
دندانپزشک

دندانپزشک اگر با زخم باز بعد از پیرسینگ 
مواجه شود، باید با شست وشو، ضدعفونی و 
پاکســازی ناحیه، احتمال عفونت را کاهش 
دهد. مواردی که بعد از پیرســینگ بیمار در 
مورداستفاده از آن ها منع مصرف دارد و یا باید 

رعایت کند:
غذاهای داغ، حاوی نمک زیاد، چســبنده و 
اسیدی را فردی که پیرسینگ انجام می دهد 
نباید مصرف کند. از خوردن لقمه های بزرگ 
باید اجتناب شود. جویدن آدامس، دستکاری 
با جسم خارجی و یا ناخن در محل پیرسینگ 
با خطر عفونت جســم خارجی همراه است. 
استفاده از گاردهای دهانی ورزشی حتماً باید 

بعد از خارج کردن پیرسینگ صورت گیرد.

درآخر 
پیرســینگ چه دلمان بخواهد، چه نخواهد، 
چه در فرهنگ ما مقبول یا مطرود باشد، جز 
مواردی است که در برخی جوامع رایج شده 
است. در کشور ما هم حتی باوجود مالحظات 
فرهنگی، این نوع تزئینات نایافتنی نیستند! 
بنابراین وظیفه دندانپزشکان است که آگاهی 
کافــی در مورد جزئیات خطــرات، عوارض، 
مشکالت مراجعه کنندگان و راه حل های آن ها 
داشته باشند و بتوانند مراجعین خود را به نحو 

احسن راهنمایی کنند.



سال اول،شماره دوم، فروردین 1395نگين دندان پزشكي 4041 خواندنی ها

 داستـان دندانپزشکی که 

 پانزده سـال 
در جنگل زنـدگی کرد!

ســاله،  پریواتریــک،۵۰  دکترالکســاندر 
دندان پزشک صربی بود که در شهر تِپلیک 
چک به عنــوان جراح کار می کــرد، اما از 
آن جایی کــه اهالی صربســتان نمی توانند 
بدون داشــتن مدارک قانونی در جمهوری 
چک کار کنند، الکســاندر در دردسر افتاد 
و باید این کشــور را ترک می کرد. اما او در 
تصمیمی ناگهانی طبابت را کنار می گذارد 
و بــه مدت ۱۵ ســال در جنگل های چک 
زندگی می کند و هر از گاهی به نزدیک ترین 
شــهر برای تهیه برخی مواد مورد نیاز سر 

زده است.
داســتان عجیب زندگی او سرانجام توسط 
پیتر ســیلوا یک پروفسور اهل چک کشف 

می شــود که متوجه 
آمدهای  و  رفت 

روزانه او به شهر می شود.
پیتر ســیلوا می گوید: هر روز در شهر مرد 
الغری را می دیدم که کوله پشــتی داشت 
و با عجله راه می رفــت، وقتی با او صحبت 
کــردم متوجه شــدم با اینکــه اهل صرب 
است، اما خیلی خوب به زبان چک صحبت 
می کند. همچنین شباهتی با بی خانمان های 
دیگر نداشت و مشــخصا دانش زیادی هم 
داشــت. بعد از مدتی متوجه شــدم که او 

دندان پزشک مشهوری بوده است.
ســیلوا برای کمک به الکساندر به خانه اش 
در اعمــاق جنگل می رود و بیشــتر از یک 
سال برای او غذا می برده است و می بیند که 
الکساندر در جایی زندگی می کند که خیلی 
شــبیه به خانه نیســت، جایی بدون آب، 
الکتریسیته و حتی سقفی باالی سر. در این 

دیدار ها سیلوا با داســتان زندگی الکساندر 
آشنا می شود و می فهمد که او ۹ سال قبل 
از صربســتان همراه با مادرش به جمهوری 
چک نقل مکان کرده و در پراگ درســش 
را تمام کرده و در کالج نیز دندان پزشــکی 
خوانده اســت. او بعد از فارغ التحصیلی در 
بیمارســتانی در پــراگ کارش را شــروع 
می کند، امــا زمانی که به تپلیک نقل مکان 
می کند، همه زندگی اش دســتخوش تغییر 
می شــود. بعد از مرگ مــادرش، به دلیل 
نداشــتن برخی مدارک خانــه اش را از او 
می گیرند و به همین دلیل الکساندر مجبور 

می شود در جنگل زندگی کند.
در همین میان ناخواهری اش در صربستان 
تــالش می کرده او را ُمــرده معرفی کند تا 
بتوانــد به همــه ارثیه پدرش دســت پیدا 

کند، البته خوشبختانه این اتفاق نیفتاده و 
زمانی که سیلوا به سفارت صربستان درباره 
الکساندر اطالعاتی می دهد و از آن ها کمک 
می خواهد، می توانند جلــوی این قضیه را 

بگیرند.
بعــد از ســال ها تالش و ســختی باالخره 
الکساندر به همراه ســیلوا به پراگ رفت و 
لحظات بسیاری احساســی نیز رقم خورد، 
به گفته سیلوا زندگی در جنگل اصال برای 
الکساندر آسان نبوده و او سختی های زیادی 
را در این چند ســال متحمل شــده است. 
زندگی اش  درباره  در گفت و گویی  الکساندر 
در جنــگل توضیــح می دهــد: مــن برای 
ســال های زیادی در میــان جنگل زندگی 
کــردم، در طول روز مجبور بــودم راه برم 
تا ســربازهایی که میان جنگل رفت و آمد 

 درباره تغییر شمایل 
احمد شاملو در ایام کهنسالی

 دکتر حامد اسماعیلیون

عکس های زیادی از شــاملو در فضای مجازی و در کتاب ها هســت. در اکثر 
عکس ها او دوربین را نگاه نمی کند. نمی دانم چرا اما خیلی اهل ژست و قیافه 
گرفتن جلوی دوربین نیست انگار منتظر است عکاس دوربین را زمین بگذارد تا 
او پنبه اش را حسابی بزند. حتا عکسی دارد که در کوره راهی پشت به مخاطبین 

راه می رود و معلوم است از حضور عکاس بی خبر مانده.
اما در همه پرتره هایی که از او باقی است اگر به حالت فک  پایین اش دقت کنید 
به خصوص در این اواخر انگار فک پایین اش کمی جلو تر از فک باالست طوری 
که لب پایین کمی برجسته و جلوآمده تصور می شود در حالی که صورت شاملو 

چنین مشکلی نداشته. من به شما می گویم این مشکل از کجا پدید آمده.
حدس می زنم شاملو دندان مصنوعی داشته و احتماال استفاده طوالنی از 
دســت دندان آن را به این حال درآورده چون معموال دندان های مصنوعِی 
فک پایین میل به ســاییده شدن در جهت جلو و باال دارند و اغلب شکل 
صورت را عوض می کنند. توضیح این مکانیسم کمی سخت و تئوریک است 

و در این جا نمی گنجد.
باری این گونه شــاعر جوان و خوش تیپ و خوش صورت و خوش صدای دهه 
چهل و پنجاه )و همه اعصار به زعِم من( در ســال های آخر و با بارش برف بر 
موهاش تکیده و پیر به نظر می رسد. شاید اگر در دهه شصت و هفتاد ایمپلنت 
دندانی رایج بود هیچ وقت چنین تصاویری از شاملو نمی دیدیم و   همان صورت 
قبراق و نگاه نافذ در همه تصاویر دیده می شد. )هرچند شاملو سیگاری قهاری 
بود و دیابت داشــت و اهل پرهیز نبود و همین ها نشــان می دهد خیلی هم 

کاندیدای خوبی برای درمان ایمپلنت نبوده اما اگر می شد چه می شد(
حاال می خواهم بگویم دو سه روز دیگر سال مرگ اوست. او یکی دو عکسی دارد 
بدون دست دندان با لب ها و گونه های چروکیده. عکس را وقتی گرفته اند که حتا 
نفس نداشته بگوید آن ابزار حماقت و فضولی را کنار بگذار اما گرفته اند دیگر. 
گرفته اند تا یک روزی در آینده نزدیک در شبکه های اجتماعی منتشر کنند. از 
حاال دارم خودم را آماده می کنم که به آن عکس ها نگاه نکنم. ترجیح می دهم 

او را در لحظاِت خوب اش به یاد بیاورم.

مسابقه گشاد ترین دهان جهان که در پایتخت ایتالیا دهان گشادترین انسان روی کره زمین
)رم( برگزار شــد با گذاشــتن یک قوطی کوکا کوال 
با ۱۷ ســانتی متر )۶۹/۶ اینــچ( پهنا در دهان خود 
رکورد گشاد ترین دهان جهان را بشکند و نام خود را 

در کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت برساند.
در این مســابقه همه شرکت کنندگان سعی کردند با 

قرار دادن انواع اشــیاء عجیب و غیرمعمول از قبیل 
نعلبکی، فنجان قهــوه، بطری آب معدنی و چیزهای 
دیگر، عنوان گشــاد ترین دهــان جهان را از آن خود 
کنند ولی هیچکس نتوانست مانند فرانسیسکو بطری 

کوکاکوال را در دهان خود جای دهد.
وقتــی فرانسیســکو دومینگو ژاکیو دهانــش را باز 
می کند و گوشــه های دهان را از دو ســو می کشد، 
شــما با صحنــه شــگفت انگیزی مواجه می شــوید. 
دهان او مانند دریچه ای به روی شــما باز می شــود. 
هیــچ زاویه ای از حفره دهان او در نظر بیننده پنهان 
نمی ماند و شما می توانید عمق حلق او تمام سی و دو 

دندانش را ببینید.
این احتماال آرزوی تمام دندان پزشــکان جهان باشد 
که ای کاش فرانسیســکو یکی از بیمــاران آنها بود. 
اما متاســفانه باید تمام دندان پزشکان را ناامید کنیم 
چراکه فرانسیســکو تاکنون به دندانپزشــک مراجعه 

نکرده و دندان هایی کامال سالم دارد!

 معصومه مسافرین

- دهانت را باااز کن!
احتماال ایــن جمله تکیه کالم 
دندان پزشکان  تمام  تکراری 
دنیا باشد که در روز بارها 

و بارها بر زبان می آورند.
آنها حــق داد.  بــه  باید 
انجام درمان های حساس 
و دقیــق روی دندانــی بــه 
کوچکــی یک نخــود، در حفــره کوچک دهان 
بســیار مشکل اســت، مخصوصا وقتی ترشح بزاق و 
استرس بیمار و لزوم کنترل زبان و کنار زدن گونه را 

در نظر بگیریم. مشــکل وقتی دو چندان می شود که 
آرواره های بیمــار بعد از مدتی که از باز کردن دهان 
گذشت خســته می شــوند و بیمار دیگر قادر به باز 
نگه داشتن دهانش نیست. در چنین مواقعی است که 
دندان پزشکان آرزو می کنند کاش دهان بیمارانشان 

کمی گشادتر بود!
پس احتمــاال باید برای آنها جالب باشــد که درباره 
دهان گشادترین انســان روی زمین بدانند. کسی که 
توانسته در سال ۲۰۱۰ رکورد گشادترین دهان را در 

کتاب رکوردهای گینس به نام خود ثبت کند.
 Francisco Domingo( فرانسیســکو دومینگو ژاکیو
Joaquim( جــوان بیســت ســاله اهل ســامبیزانگا 
)Sambizanga( از آنگوال، کسی است که توانست در 

می کنند مرا نبینند، چون نمی دانستم چه واکنشی به 
حضور من در میان جنگل ممکن اســت نشان دهند. 
مــن روزانه باالی ۲۰ کیلومتر راه می رفتم و برای غذا 
خوردن هر چیــزی که در جنگل پیــدا می کردم را 
می خوردم و البته گاهی مــردم هم به من چیزهایی 

را می دادند.
ســیلوا در ادامه صحبت های الکســاندر می گوید: او 
آن جا را تــرک کرده و می خواهد زندگــی تازه ای را 
شــروع کند، مطمئنا این موضوع ساده ای نخواهد بود 
و الکســاندر زمان نیاز دارد تا با محیط اطراف ارتباط 
برقــرار کند و حتی نحوه کار کــردن با برخی ابزار را 

بیاموزد.
الکســاندر حاال مکانی برای زندگــی در پراگ دارد و 
اجازه اســتفاده از ارث پدرش را هم به ناخواهری اش 
داد. البتــه خودش درباره حرفه کاری اش کمی نگران 
است و می گوید: من مطمئن نیستم که بتوانم دوباره 
دندان پزشــکی کنــم، اما من باید کار کنــم و بتوانم 
زندگی خودم را داشــته باشم و مدیون کسانی  هستم 
که درایــن راه به من کمک کردند تــا بتوانم دوباره 

زندگی تازه ای را شروع کنم.
منبع: خبرگزاری مهر
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این 
دندان پزشکی 
که حقوق هم 

خوانده بود و به 
جای پرداختن 

به مطب و 
یونیت و صندلی 
دندان پزشکی و 

پذیرش بیمار، 
پشت میز سر 

دبیر و مدیر 
مسوول جراید 

پر هیاهوی 
تهران، به 

مهارت، جا 
خوش کرد 

چندین و چند 
شغل عوض 

کرد

از دکتر امیر 
هوشنگ 

عسکری، 
اطالعات زیادی 
جز در گیری با 
رجال دم کلفت 

و کنار آمدن های 
تکراری خبری 

وجود ندارد

 دکتراميراسماعيل سندوزي  

موجیم که آسودگی مـا عدم مـاست 
در کتاب »شازده کوچولو« اثر آنتوان دو سنت 
اگزوپرى برگردان احمد شاملو، نویسنده در 
یک بیابــان بی آب و علف هواپیمایش خراب 
می شــود و با یک موجود بسیار کوچک و با 
هوش برخورد می کند که او را شازده کوچولو 
می نامد. او اولین موجودی است که عکس ماِر 
بوآی نویســنده را، که نقاش مبتدی و بدی 
است، کاله نمی بیند و مار بوآیی می بیند که 

فیلی را بلعیده و لمیده تا هضمش کند.
پشــت میز رو به خیابان استانبول تهران در 
کافه نشســته، منتظر دکتر امیر هوشــنگ 
خان عســکری بودم که از مــن کوتاه قد تر 
و کم ُجثه تر، ولی لُــپ دار تر بود. به گونه ای 
کــه وقتی نیمی از نان زبان را گاز می زد تا با 
شیر قهوه اش بخورد، من تصور می کردم که 
جا برای نفس کشــیدن ندارد و خفه خواهد 
شد. این آدم فعال و پُرانرژی به من که بیست 
کیلویی از او وزین تر و حجیم تر و یک وجبی 
بلند تر بودم، شاید به دلیل سه سالی مسن تر 

بودنش می گفت »شازده کوچولو«!
اول کفش های واکــس زده اش را دیدم، بعد 
خط شلوار اتو خورده اش و یک شماره مجله 

»خوشه« که انداخت رو میز و گفت:
شازده کوچولو چطوری؟

نگاهش کردم، می دانستم که هفته پیش در 
آن اتاقی که ســقفی بلند و میزی به وسعت 
حرص و طمِع جاه و مقام خواهی افســران 
جان نثار دارد، بوده، فرمایشــات »یک شبه 
تیمسار شده ای« را استماع فرموده، بعد هم، 
برایم تعریف کرد که تیمســار هفت تیر هم 

کشیده اند که:
»فکر نکنی چهار کلمه ِشــر و وِر ســر هم 
می کنی و می  نویســی، بــرای خودت آدمی 
شــده ای. ما افسران این رو به کمر مون برای 
زینت نبسته ایم، شــهامت مصرفش را هم، 
داریم؛ با فشار یک انگشت روی این ماشه، مغز 
»خوشه« نویس ات را خودم می پاشم به هوا«.

 درباره مجله خو شه و دکتر امیر هوشنگ عسکری

»خـوشه«های یک دندان پزشک
نکنید. همه دو دل بودند دکتر عســکری دو 
پایش را در یــک کفش کرد و مجله توقیف 

شده را با نام »ندای مرد« منتشر کرد. 
اول »پیام کاوه«، بعد روزنامه هفتگی »عالم« 
را با سمت مدیر داخلی گرداند. پس از بسته 
شــدن »عالــم« در »مرد ایران« شــروع به 
فعالیت کرد. در همین زمان او برای تحصیل 
به دانشــکده دندان پزشــکی و در عین حال 
دانشکده حقوق وارد شــد. روزنامه »داد« او 
را با عنوان خبرنــگار پارلمانی به کار گرفت. 
با معرفی عمیدی نوری مدیر روزنامه »داد« 
با مجله خواندنی ها همکاری اش را آغاز کرد. 
نوشته: »کار من خواندن روزنامه ها و مجله ها 
و بریدن مطالبی شد که به نظر نقل آن ها در 
خواندنی ها مناسب به نظر بیاید اما از فردای 

آن روز سردبیر مجله شدم!«.
دو ســال و نیم بعد که در ســن ۲۴سالگی 
دکترا گرفت )نوشته اند ۲۱ سالگی که جور در 
نمی  آید( برای تکمیل تحصیالت عالیه روزنامه 
نگاری به فرانســه رفت! که رفتنش، خودش 
داستانی دارد. بعد از اینکه از فرانسه برگشت 
دو پادشاه در اقلیمی نگنجند شد. با امیرانی 
در افتاد و از سردبیری برکنار و حسین مکی 
جانشین او شد. او در سال ۱۳۳۲ همکاری اش 
را با مجله فردوســی آغاز کرد و زمانی که به 
انتشار مجله »خوشه« همت گماشت همچنان 
ســردبیر مجله فردوسی بود. در باره آغاز کار 

»خوشه« نوشته:
»در کافه فردوســی در خیابان اسالمبول با 
آقایان ایرج مستعان و دکتر هوشنگ کاووسی 
همکاران مجله فردوسی نشسته و در این فکر 
بودیم که یک نشریه مســتقل و وزین ادبی 
سیاسی منتشر کنیم که از امکانات انتشاراتی 
شرکت فردوسی اســتفاده مفید تر شود. نام 
»خوشه« را دکتر کاووســی پیشنهاد کرد، 
من هم پذیرفتم و تقاضــای امتیاز و صدور 

گفتم که خوبم و به مزاح پرسیدم نمی خواهی 
مانند نویســنده شــازده کوچولو برایت یک 
نقاشی از یک بره بی گناه بکشم تا خودت را در 
حضور تیمسار داشته باشی؟ خندید که چطور 

شد که مطب را وِل کردی آمدی تهران؟
دارم می َرَوم لندن دیدار خانواده.

چند ســال پیش، او، دانشــجوی سال سوم 
دانشکده دندان پزشکی بود و من دانشجوی 
ســال اول، که در یک مباحثه دانشــجویی 
پر احســاس مقابلم ایســتاد و متهمم کرد 
که بزدل و ترســو هستم! وقتی سومکایی ها 
ریختند سرمان، هر دو باهم، شجاع و ترسو، 
از ترس پنجه بکس فلزی در رفتیم زیر پله ها 
قایم شدیم. خطر که رفع شد، از شجاعتمان 
خنده مان گرفت و رفیق شــدیم. دوســتش 
داشتم. ولی او تقریبا، هیچ وقت در دانشکده 
نبود. خوش رو، خندان، شوخ، طناز، با هوش، 
سریع، جوان و از من پخته تر و چندین پیراهن 
بیشتر پاره کرده بود! از محمود عنایت مدیر 
مسوول مجله نگین هم که دو سه سال بعد به 
دانشکده آمد تا دکتر شود فعال تر و هوشیار تر 
و ُدمــش به خیلی جا ها بند و با مطبوعات و 

مردانی سر و کار داشت.
در آن زمان من را کســی نمی شناخت و به 
محفلشــان راه نمی دادند. در یک سخنرانی 
دانشجویی متنی خواندم که بیت اولش را در 
باال نوشتم. خوشش آمد یادداشت اش را داد 
دستم گفت: بنویس، دو بیت را پس و پیش 

نوشتم برایش:
»موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم«
پرسید از کیست؟ نمی دانستم ولی شرح حال 
خودش بود. آرام نداشــت. حاال برای خودش 
کســی شــده بود، کارمند روز مــزد وزارت 
بهداری بود. سرپرست بخش دندان پزشکی 
مجلس شورای ملی بود. با خبرنگاران به خارج 
از ایران سفر می کرد و قاچاقی درس می خواند 
و آن روز دل پری از دســت امیرانی، صاحب 
امتیاز »خواندنی ها« و همکارانی نظیر جهانگیر 
تفضلی مشاور شاهدخت اشرف پهلوی درباری 

داشت که نگفته بماند بهتر است.
می توان نوشت که انتشــار مجله در ایران با 
»خواندنی ها« سر و صورتی گرفت. علی اصغر 
امیرانی یک ســال قبل از حمله متفقین به 
ایران در ۱۳۱۹ اتاقی در باال خانه ای نزدیک 

توپخانه اجاره کرده بود و جــزوه ای را که از 
نوشته های خواندنی جراید انگشت شمار آن 
روز ایران در آن جمع می کرد و اســم اش را 
گذاشته بود »خواندنی ها« و شعارش هم شده 
بود: »آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری« 
منتشــر می کرد. نویسنده، سردبیر، منشی، 
پیش خدمت و سرایدار مجله هم خود ایشان 
بودند. از آن زمان تا ۱۳۵۸ این مجله یکه تاز 

مطبوعات ایران شد. 
رد پای دکتر امیر هوشــنگ عســکری که 
بعد ها رقیب قــدری در مطبوعات آن زمان 
برای امیرانی شــناخته شــد را می توان در 
»خواندنی ها« پیدا کرد. زیرا با رفتن رضاشاه 
دوران آزادی سیاسی و رونق مطبوعات فراهم 
شد و افرادی مانند نصراهلل شیفته، ایرج نبوی، 
محمود طلوعی، باقر باباشاه آشتیانی، ذبیح اهلل 
منصوری، مســعود برزین و خسرو شاهانی و 
امیر هوشنگ عسکری شــدند نویسندگان 

»خواندنی ها«ی وزین و متین آن روزگاران.
این دندان پزشکی که حقوق هم خوانده بود و 
به جای پرداختن به مطب و یونیت و صندلی 
دندان پزشکی و پذیرش بیمار، پشت میز سر 
دبیر و مدیر مسوول جراید پر هیاهوی تهران، 
به مهارت، جا خوش کرد چندین و چند شغل 
عوض کرد. با شــاه و وکیل و وزیر در افتاد و 
کلنجار رفت تا از مملکت محروســه ایران با 
احترام تمام تارونده شد! چرا؟ کسی زیاد در 

این باره نمی داند.
کار روزنامه نگاری او با انتشار پیام کاوه شروع 
شد. مدارس ابتدایی را در کردستان و سپس 
در زنجان دیده بود و سال اول دبیرستان نیز، 
شــاگرد یکی از دبیرســتان های زنجان بود. 
ســال ۱۳۲۰ پدرش که کارمنــد مالیه بود، 
به تهران منتقل شــد. ســال دوم دبیرستان 
به مدرســه ِخــَرد واقع در خیابــان منیریه 
می رفت. در دبیرســتان خرد به اتفاق دو نفر 
از دوستان همکالسی خودش، پیام کاوه را به 
طور هفتگی برای محصلین مدارس منتشر 
ســاختند! در مجالت دهه سی و چهل ایران 
یعنی فردوسی، خواندنی ها، مرد ایران، روزنامه 
داد و قلم می زد. یکی از اولین کســانی بوده 
که تحصیالت روزنامه نــگاری را به صورت 
آکادمیک در خارج از ایران، فرانسه، خوانده، 
از مجلس شــورای ملی به عنوان سرپرست 
کلینیک دندان پزشکی اعضای مجلس شورای 

ملی حقوق می گرفــت ولی کار نمی کرد! در 
سفرهای شاه به خارج از جمله ترکیه به عنوان 
روزنامه نگار همراه شــاه بود ولی مخالف شاه 
هم بود. خالصه کلی فعالیت داشته اما با وجود 
تمامی فعالیت های سیاســی مطبوعاتی اش 
از دکتر امیر هوشــنگ عســکری، اطالعات 
زیادی جز در گیری با رجال دم کلفت و کنار 
آمدن های تکــراری خبری وجود ندارد. تنها 
مطلبی که درباره این روزنامه نگار پیشکسوت 
در دست است خاطراتی است که با قلم خود 
در کتاب پژوهش نامه تاریخ مطبوعات ایران 
نگاشته است. در اینترنت و صفحات مجازی 

اطالعاتی از او دیده نمی شود.
او، خاطراتش را در پژوهش نامه با این عبارت 
آغاز می  کند: »حکایت من و مجله »خوشه« 
حکایت تاریخ مختصر مطبوعات ایران در سه 
دهه پر آشــوب ســال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۰ 
اســت«. در واقع در ایــن خاطرات، وضعیت 
مطبوعات سه دهه تهران را به تصویر کشیده 
است. یکی از این تصاویر مربوط به سانسور آن 
روزگاران است که به نوشته او همیشه راهی 
برای دور زدن از آن بگیر و ببندهای زیان آور 
بوده اســت. هم چنان که این بازی موش و 

گربه هنوز هم ادامه دارد.
نکته قابل نوشــتن اینکه گرچه ســردبیری 
»خوشه« با دکتر عسکری بود ولی به دالیلی 
نا گزیر شــد، آن را به مرد قدری مانند احمد 
شــاملو وا گذارد و به ظاهر کنار کشــد. ولی 
هنوز هم »خوشه« و دکتر هوشنگ عسکری 
مشخص و در کنار هم قرار دارند و باهم تنیده 

شده اند.
امیر هوشنگ عسکری در چند صفحه ای که 
از خود و زندگی مطبوعاتی اش در این کتاب 
نگاشــته مدام از »خوشه« گفته و چگونگی 
تاســیس این مجله را تشریح کرده اما گویی 
تاریخ جــور دیگری رقم می خــورد چرا که 
حضور شــاملو در این مجله باعث شــده در 
جستجوهای مطبوعات آن زمان نام شاملو هم 

به گونه ای با »خوشه« گره بخورد.
شهامت دکتر عسکری سیاست استراتژیکی 
بــود. او در مبــارزه وا نمی    داد. شــانه خالی 
نمی کرد و نکرد. هر بار که خوشه یا فردوسی 
توقیف می شــد با اســتفاده از امتیاز نشریه 
دیگری انتشار می یافت. دقیقا یادم هست که 
مدیر مجله فردوسی را به فرمانداری نظامی 
احضار کردند و شب نگه شان داشتند. مجله 
باید منتشر می شــد. دوستان جمع و نگران 
بودند. دکتر عســکری از آقای رشــتی زاده 
صاحب امتیاز »ندای مــرد« اجازه گرفت با 
اســتفاده از امتیاز ایشان فردوسی را منتشر 
کند. مدیر مجله فردوســی از بازداشــتگاه 
فرمانداری نظامی پیغام داده بود که منتشر 

مجوز کــردم. چون دندان پزشــکی مجلس 
شــورای ملی را سرپرستی می کردم و قانون 
مطبوعات، حقوق بگیران دستگاه های دولتی 
را از داشتن امتیاز نشریه سیاسی منع می کرد، 
تقاضای امتیاز مجله علمی و ادبی کردم. بدین 
ترتیــب در تاریخ ۲۲ آذر مــاه ۱۳۳۴ امتیاز 
مجله »خوشــه« با روش ادبی، علمی، فنی و 
هنری صادر شد. اما، فقط داشتن امتیاز یک 
نشریه سیاسی مرا قانع می کرد. به همین دلیل 
اســتعالمی که از وزارت کشور و متعاقب آن 
از وزارت دارایی و دادگستری کردم، توانستم 
مجوز انتشار مجله »خوشه« را با مشی سیاسی 
و اجتماعی نیز بگیرم. مجله سیاســی ای که 
هشت نفر شاعر برجسته و نامدار ایران فقط 
مســوول اداره چهار صفحه وسط آن به نام 
»خوشه های زرین« شدند. اما مجله هنوز به 
شماره دوم خود نرســیده بود که به واسطه 
انتشــار عکس دهخدا توقیف و شکســت و 
ضرر مالی »خوشه« آغاز شد و کوششی هم 
که برای رفع توقیف مجله به عمل آمده بود 
از نیرویی که برای پیشرفت مجله می بایست 
صرف شــود، کاست. اما با انتشار شماره ویژه 
مجله، این زیان به سرعت جبران و محبوبیت 
و فروش »خوشــه« آغاز شد. سالهای ۱۳۴۰ 
و ۱۳۴۱ تفضلی، سعیدی سیرجانی و پارسا 
تویسرکانی هم به همکاران »خوشه« اضافه 
شدند و به تدریج دکتر کوشیار، دکتر صدریه 
و دکتر سعید فاطمی هم مقاالت اقتصادی و 
تاریخی برای مجله تهیه می کردند و بر رونق 
مجله می افزودند. چنانکه در شهریور ۱۳۴۱ 
مجله با قطــع بزرگ و در ۴۰ صفحه و تیرا ژ 
وسیع تری انتشار یافت و مجله »خواندنی ها« 
مطالبی علیه »خوشه« منتشر و تنگ نظری ها 

شروع شد.«
و  ســختگیری ها  و  جانبــی  مشــکالت 
محدودیت هایــی از جانــب حکومت برای 

نشریه مستقلی چون »خوشه« وجود داشت. 
»خوشــه« در پناه مدیریت دکتر عسکری و 
یارانش فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر 

گذاشت.
در بهمن ماه ۱۳۴۴ احمد ســروش دوباره به 
»خوشه« برگشت و به اتفاق اخوان ثالث در 
انتشار »خوشه« همکاری داشت. دکتر بیدار 
و حبیب اله بلور و چند نفر دیگر هم به جمع 
نویسندگان پیوسته بودند. مقاالت منوچهر 
شفیانی، ســیروس مشکی، و قاسم صنعوی 
هم در مجله چاپ می شــد. سال بعد )بهمن 
۱۳۴۵( حسین سرافراز سردبیر مجله شد که 
با اســماعیل نوری غالمرضا مرزبان، اسکندر 
قراچه داغی همکاری نزدیک داشت. پس از 
اینکه حسین ســرافراز کار بهتری پیدا کرد 
و با موافقت قبلی مجلــه را ترک کرد جای 
خود را به احمد شــاملو داد که دربست وقت 
و همت خود را برای پیشــرفت »خوشه« به 
شــکلی که در جامعه علم و ادب و در میان 
جوانان روشنفکر موقع و مکانی داشته باشد 

به کار گرفت.
از نیمه ســال ۱۳۴۷ مجله »خوشه« باز هم 
دچار گرفتاری های سیاسی شد به شکلی که 
شماره ۴۴ و ۴۵ آن در ۱۴ آبان با هم انتشار 

یافت.
شــب های بزرگ هفته »خوشه« که از ۲۴ 
تا ۲۸ شــهریور۱۳۴۸ در حیاط شهرداری 
خیابان خانقاه با شــرکت قریب ۱۰۰۰ نفر 
دانشجو و روشــن  فکر برگزار شد در تاریخ 
فارسی به عنوان بزرگ ترین حادثه تلقی شد. 
کاری سخت بزرگ و تکان دهنده که مجله ها 
و روزنامه ها از ستایش آن هیچ فرو نگذاشتند.
از ابتدای ســال ۱۳۴۷ دولت هویدا سهمیه 
رپرتــاژ آگهی »خوشــه« را قطع کــرد. اما 
»خوشــه« همچنان به کار خــود ادامه داد. 
»خوشــه«   هر سال به مناســبت نوروز یک 

شــماره ویژه منتشــر می  کرد و آن سال هم 
)۴۸ ۱۳( به همت احمد شــاملو که سردبیر 
مجله بود و نویســندگان و روشن فکرانی که 
طرفدار نو و اندیشه نو بودند دست به دست 
هم دادند، شماره ویژه نوروز برای یکشنبه ۲۵ 
اسفند آماده شده بود اما سازمان توزیع جراید 
به دستور محرمعلی خان از پخش »خوشه« 

جلوگیری کرد و مجله توقیف شد.
او در خاطراتش می نویسد:

»تلفنی به اداره مطبوعات وزارت اطالعات و 
صد ها تلفن به فرهاد نیکخواه معاون وزارت 
اطالعات زدم که هم دوســت من بود و هم 
از جمله نویســندگان مجله »خوشــه« در 
سال های اخیر بود. با اعتراض گفت: »مجله 
در ۱۴۴ صفحــه چاپ می کنی و یک کلمه 
از اقدامات هنرجویانه علیا حضرت شــهبانو 
نمی نویسی؟«. دست به دامان وزیر دربار شدم 
و او توصیه کرد کــه فرح پهلوی را مالقات 
کنم. در عین حال روز ۱۰ فروردین نامه ای 
سفارشــی برای فریدون هویدا به سوییس 
فرستادم. فریدون هویدا را من از زمانی که در 
پاریس درس می خواندم می  شناختم. آن ایام 
او گرایش شدید چپ داشت و من ملی گرا 
بودم. فریدون هویدا به نامه من هرگز جوابی 
نداد. به سراغ سپهبد یزدان پناه در سازمان 
بازرسی شاهنشاهی رفتم. با احترام و نرمش 
تمام مرا پذیرفت و گفت نامه ای بنویسم و به 
دفتر او بدهم که شخصا به شاه برساند. این 
کار را کردم. نامه را نوشتم. در عین حال به 
دســت و پا افتادم که همه رجال و صاحبان 
نفوذ مملکت را ببینــم. منوچهر پرتو وزیر 
دادگستری را هم مالقات کردم. بی فایده بود. 
به سازمان اطالعات و امنیت کشور که قائم 
مقامی ریاست آن به فردوست سپرده شده 
بود مراجعه کردم، سرلشــکر مقدم را دیدم 
و نامه خــود را به او هم دادم. گویا باید نفی 
بلد می شــدم. زیرا در تاریخ ۱۳ /۱۳۴۸/۱۱ 
مجله »خوشه« بدون هیچ دلیلی لغو امتیاز 
شد و چندی بعد هم رییس مجلس شورای 
ملی طبق حکمی مرا که یک دندان پزشک 
بودم به کارمندی کتابخانه گماشت و مدت 

کوتاهی بعد بازنشسته کرد. چاره ای نبود!
امیر هوشنگ عسکری در مهر ۱۳۴۹ به اتفاق 

همسر و چهار فرزندش جالی وطن کرد.
بر سنگ گور بدن بدون سِر کلنل محمدتقی 

خان پسیان نوشته بود:
»این سر که نشان سرپرستی است

و امروز   رها ز قید هستی است
با دیده عبرتش ببینید

کین عاقبت وطن پرستی است«
این سرشت سرنوشت مجله معتبر در ایران 

است.

ازچپ -عباس فروتن ،حسین مکی،علی اصغر امیرانی،امیر هوشنگ عسگری،محمود طلوعی و حبیب اهلل شاملويی - ۱۳۳۱
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گاهی او را پشــت تریبون در 
مراســم گشــایش  کنگره ها 
دیده ایم. و هر بار نشان داده است 
که گزینه مناسبی برای شروعی 
است.  آرامش بخش  و  دلنشین 
تســلطش بر کالم  و اقتدارش در بیان اگرچه او را به 
انتخابی مطمئن برای اجرا تبدیل می کند اما شاید نقطه 
قوتش هیچکدام از اینها نباشد. دکتر مسعود احمدی 
ابهری صاحب طبعی لطیف و ذهنی نازک اندیش است 
که او را قادر ساخته تا مضامین عاشقانه را در گونه های 
مختلف ادبی به زیبایی بپروراند. تنها افسوس در مورد 
ایشان آن است که تمام این ذوق و قریحه را در سینه 
پنهان می دارد و کمتر راضی به انتشــار آن می شود. 

قطعه شعری از ایشان هدیه نوروزی ما به شماست.

صاحب قطعات زیر را تا امروز بیشــتر و شاید تنها به طنزپردازی  
شناخته ایم. از این رو انتشار دو قطعه شعر عاشقانه با حال و هوای 
بهاری از ایشان شاید غیر منتظره بنماید. با این اثر با جنبه دیگری 

از دلمشغولی های دکتر قناد آشنا می شویم. 

به پا کرده مهماني رنگ و نور طبيعت  زگلهاي  زيباي خويش 
بهاري  دگر  آمد  از  راه   دور به نجوا چنين مي سرايد که باز 

هوايي  دگر باشد اندرسرم ندارم  هواي  نسيم  بهار 
گلي   تازه   دارد  بهار دلم مرا ميل گل چيدن از باغ نيست 

صفاي چمن لطف باران تويي تويي نوگل تازه در باغ دل 
خزان   مرا   نوبهاران   تويي شميم بهاري زگيسوي توست 

تو    زيبا ترين     آرزوي   مني به دنياي شيرين خواب و خيال 
سکوت من و هاي و هوي مني    تويي خفته در تار و پود دلم 

در اين دم که از لطف يزدان پاک
شده  مهر  او  در  جهان آشکار

ز جان گويم  اي  دين و آيين من
مبارک   تو    را    مقدم   نوبهار

بهار در راه است...
بخوان سرود شکفتن که غنچه دل تنگ است

بدم به نی که زمان سرود و آهنگ است
بنوش باده ی ناب از لب صراحی عشق

که آنکه مست نباشد در این هوا سنگ است
به باغ پر ترانه و پر رنگ و دلنواز بهار

قدم گذار که این ره پر از نماهنگ است
به جای هر قدمت سبزه ها سرافرازند

که سرفرازی هر کس ز قلب یکرنگ است
صدای چک چک باران و چهچه بلبل

بگوش می رسد آیا دف و نی و چنگ است
بهار نوشد و باید که نوشود آئین

که هر که نو نکند دل اسیر نیرنگ است
وفا و لطف رفیقان پر صفا ، مسعود

زپاکی دل و از قلبهای یکرنگ است

»سرشــت سرنوشــتم« با عناوین فرعــی »من در 
بدن های دیگری زیســته ام« و »نگاهــی از اکنون 
به گذشــته«، عنوان کتابی اســت که در آن شرح 
حــال دکتــر امیراســماعیل ســندوزی را به قلم 
خودش می خوانید. ســندوزی دندان پزشک، نقاش، 
مجسمه ســاز و البته اهل قلم این نکته را ســرآغاز 
کتابش قــرار داده که: »در این نوشــته هر کجا به 
واژه من رســیدید لطفا آن را هیچ بخوانید. این واژه 
عالوه بر منیت، داللت بر وزن نیز دارد. صاحب این 
قلم نه می خواهد من باشــد و نه در قید وزن. او در 
اندیشه پرداری، پرواز، نقطه شدن و پیوست و رهایی 

از هیچی است.« 
دکتــر جــواد مجابــی او را در حــوزه نقاشــی و 
مجسمه ســازی هنرمندی فرا تر از خود می داند که 
آزادانه کار می کند و عاشــقانه به تجربه های حسی 
خود مجال تجلی می دهد. کســی که تنها به حس 
هیجانی درون پاســخ داده، بی نیاز از تعریف دیگران 

و تایید صاحب نظران. 
در مصاحبــه ای بــا دکتر گیتی شــهیدی رمز و 

چنیــن  را  نویســندگی اش  راز 
مــی دارد:  بیــان 

»احساس، نیاز یا نیرویی که مانند چشمه می جوشد 
و می تــراود. تنها هدایتش می کنم تــا برود، بدود، 
جاری شــود و بگــذرد تا به مانــدگاری دلخواهش 

برسد«. 
در توضیح عنوان فرعی کتاب می گوید: »هر انســان 
در ارتباط با جامعه و دیگران، تنها می  تواند یک نفر 
باشــد. با هویتی که خودش برای خود دســت و پا 
کرده یا جامعه به دلیل یا دالیلی به او داده اســت. 
ولی همین شخص، در درون و با خودش و رویاهای 
خودش یک نفر نیســت، می تواند چندین شخصیت 
کامــال گوناگون و دگرگون شــدنی داشته باشــد. 
شخصیت های کامال واقعی که وقتی خود می نمایاند 

با هویت اجتماعیشان متفاوت است.« 
این کتاب از ســوی »ایردن، پایگاه دندان پزشکی« 
در هشــتصد صفحه به چاپ رسیده اســت. فصول 
یازده گانه کتاب با عناوینی دلنشــین شــرح فراز و 
فرود زندگی عبرت آموز این دندان پزشــک هنرمند 
را به سبک خاص نوشــتاری او به تصویر کشیده و 
مطالعه آن بــه یقین برای عالقمندان نصیبی 

ارزشمند به همراه خواهد داشت. 
کتاب را می توانید به شکل آنالین 
از طریــق ســایت ایــردن 
خریــداری   )irden.ir(

کنید.

درباره کتاب »سرشت سرنوشتم« 

معرفی دو کتاب تازه از دکتر امیر اسماعیل سندوزی

من را به »هیـچ« بخوانید! 
 دکتر افشین قناد  دکتر مسعود  احمدی ابهری 

شرمنده ز رویت همه گل های بهاری
خجلت برد از صوت قشنگ تو قناری

درهم شکند معرکه سرو به بستان
گر قامت موزون به چمن زار برآری

نرگس نکند دعوی چشمان فسون ساز
بیند اگر او شیوه چشمی که تو داری

بلبل دگر از طره سنبل نکند یاد
گر زلف سمن سا به کف باد سپاری

چون ماهی و خورشید شب و روز جهان را
جان بی تو نماند که تو لیلی و نهاری

ما در طلبت راه سپاریم پیاده
افسوس تو بر توسن چون باد سواری

در حلقه زلف تو اسیران بالئیم
لیکن تو ز خیل اسرا یاد نیاری

افسوس که با این همه زیبایی و خوبی
رحمی به دل سنگ چو خارات نداری

صد شکر اگر از سر رحمت بگذاری
بهر گل رخسار تو باشیم هزاری

درباره کتاب 
»آمالگام؛ طرح های 
پر امید پرتودرمانی«

 دکتر افشین قناد 

»آمالــگام؛ طرح هــای پر 
امیــد پرتودرمانــی«, این 
بــرای کتابی که  عنــوان 
دکتــر ترانــه ســندوزی 
امیراسماعیل  دکتر  فرزند 
نــگارش  بــه  ســندوزی 
درآورده قــدری عجیــب 
می نمایــد. محتوای کتاب 
هیــچ ارتباط مســتقیمی 
بــا آمالــگام یا هــر ماده 
اما  ندارد  دیگری  ترمیمی 
متن  مشترک  ویژگی  یک 
و عنوان کتــاب را به هم 
گره زده اســت. این ارتباط 
اینگونه  پدر  را ســندوزی 

شــرح می دهد: »آمالگام در زبان انگلیســی به معنای ملغمه و 
ترکیب جیوه با پودر چند فلز است که آمیزه، آمیخ و مخلوط هم 
معنا می دهد و از یک لیسانسیه ادبیات انگلیسی بعید نیست که 
برای پیوند زدن خاطرات گذشــته و حال، با دوران دردناک پرتو 
درمانی و عاطفه فرزندی- پدری شــدیدش با هنر، از واژه ملغمه 

و آمیزه بهره گیرد.« 
دکتر ترانه ســندوزی بــرای پنجاه و انــدی از طراحی های پدر 
تفســیری خاطره ســاز نوشــته و در قالب کتابی به نام آمالگام 
که تنها واژه ای اســت از دندان پزشــکی که در شــش سال اول 

زندگانی اش به خاطر دارد منتشر کرده است. 
مطالعــه ایــن کتاب که صاحــب امتیــاز آن »ایــردن، پایگاه 

دندان پزشکی« است قطعا خالی از لطف نیست.
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»مســواک خارق العــاده ای که شــبیه یک 
دندان مصنوعی پشــمالو اســت، با استفاده 
از چاپگرهای سه بعدی، به شکل اختصاصی 
برای هر فرد پرینت می شود، باید آن را گاز 
بگیرید تا در کمتر از ۶ثانیه دندان ها را تمیز 

کند.«
فــن آوری چاپگرهای ســه بعدی دنیای ما 
را دگرگون کرده اســت، به شکلی که همه 
چیــز را می توان پرینــت گرفت: از تفنگ و 
هواپیما گرفته تا اســتخوان آرواره فک برای 
جایگزینی در بدن انسان. اینک مجموعه ای 
از پژوهشــگران آلمانــی نســل جدیدی از 
مســواک  را معرفی کرده است که به شکل 
اختصاصی برای هر فرد طراحی و ســاخته 
می شود و طبق نظر سازندگان و طراحانش 
این امکان را به شــما می دهد که به صورتی 
خــودکار تمام دندان هــا را تنها در مدت ۶ 

ثانیه کامال تمیز نمائید.
شرکت سازنده توانسته است تاییدیه FDA را 
برای مواد ســازنده و پروسه تولید محصول 
کسب کند اما با توجه به نوظهور بودن این 
محصول، هنوز مطالعات، مستقل بهره وری 

و کارآیی آن را تأیید نکرده است.

ساخته  چگونه   Blizzident مســواک 
می شود

مسواک Blizzident به شکل کامال اختصاصی 
بــرای هر فرد و بر اســاس فــرم و وضعیت 

دندان های او ساخته می شود.
ابتدا  برای ســاخت مسواک  دندان پزشکان 
یک اسکن دیجتالی از دندان های وی تهیه 

می کنند. آنها برای ســاخت این مســواک 
از این اسکن اســتفاده می کنند تا بهترین 
جایــگاه ۶۰۰ ریزپرز )bristles( مســواک را 
در نظر بگیرند. جایــگاه ریزپرزها از طریق 
شبیه ســازی حرکات جویــدن و گازگرفتن 
مشــخص می شــود. این ریزپرزها شــبیه 
پرزهای مسواک های عادی هستند؛ اما نرم 

تر تا به سادگی زیر خط لثه فرو روند.
شرکت سازنده مسواک با استفاده از چاپگر 
ســه بعدی محصول نهایی را تولید می کند. 
ابتدا رایانه با استفاده از اسکن دندانی طرح 
مسواک را شبیه سازی می کند و سپس آن را 
با استفاده از »استریولیتوگرافی« به صورت 

یک شی سه بعدی پرینت می گیرد.
اســتریولیتوگرافی یکــی از روش های مدل 
سازی ســه بعدی سریع اســت که امروزه 
صنعت نمونه ســازی سریع را متحول کرده 
است. در این روش پالســتیک مایع با یک 
لیزر فرا بنفش شــکل می گیرد و پس از آن 
پرز ها به شــی متصل می شــوند و مسواک 

تولید می شود.

Blizzident چگونه عمل می کند
پرزهای این نوع مســواک آناتومیک، کامال 
مناســب و مطابق فرم و وضعیت دندان های 
شــما طراحی و ســاخته می شــود. پرزها 
بــه صورت ۴۵ درجه روی ســطح تک تک 
دندان های شــما و لبه لثه قــرار می گیرند 
تا عــالوه بر دندان ها، ســالکوس لثه ای هم 
به طور کامل تمیز شــود. در این مســواک 
پرزهای بین دندانی هم تعبیه شــده اند که 
مســتقیما بین دندان ها می رونــد. بنابراین 
شما با استفاده از این مسواک قادر خواهید 
بــود از طریق گاز گرفتــن )Bitin( و جویدن 

 Modified« روش هــای  بــه   )Crinding(
Bass« و »fones« که توســط دندان پزشکان 

توصیه می شــوند، دندا   نهایتان را کامال تمیز 
نمائید و درســت در همــان حال نخ دندان 

بکشید یا زبان را تمیز نمائید.

هیچ نقطه ای خارج از دسترس نیست
اثر اســتفاده از روش های ســنتی دستی یا 
مسواک های برقی کامال بستگی به تکنیک 
درســت یا اشــتباه شــما هنگام مسواک 
زدن دارد. ولــی حتی با تکنیک مناســب و 
صحیح هم همیشــه به علت شکل هندسی 
این نوع مســواک ها، برخی از نواحی خارج 
از دسترس مســواک قرار دارند. این اشکل 
در مســواک Blizzident وجود ندارد و رعایت 
تکنیک خاصی در هنگام اســتفاده ضرورت 
ندارد، زیرا خود بخود رعایت می شــود. شما 
با اســتفاده از این مسواک و طراحی خاص 
آن، تمام قسمت های غیر قابل دسترسی را 
بدون آنکه حتی به آن فکر کنید به صورت 

خودکار کامال تمیز می کنید.

مسواک زدن بدون آسیب به دندان و لثه
وقتی شما به روش دستی مسواک می زنید، 
ممکن اســت فشار بیش از حدی وارد کنید 
که باعث آســیب به لثه و دیگــر دندان ها 
می شــود در صورتــی هم که فشــار کافی 
نداشــته باشــید، عمال اثر تمیــز کنندگی 
مســواک را کــم می کنید. امــا ریزپرزهای 
مســواک های Blizzident از الیاف بسیار نرم 
ســاخته شــده اند و به دلیل نــوع طراحی 
مســواک، فشــار در نواحــی روی دندان ها 
مختلف دهان، همیشــه یکنواخت و یکسان 
با محدودیت مناســب اســت. بدین ترتیب 

شــما بدون آســیب زدن به دندان و لثه یا 
کاهش اثر تمیزکنندگی مســواک، مسواک 

خواهید زد.

 Blizzident چــه کســانی می توانند بــا
مسواک بزنند

مســواک Blizzident برای تمــام افراد قابل 
اســتفاده است اما از آنجا که این مسواک به 
شکل اختصاصی و بر اساس وضعیت دندان 
افراد ساخته می شود، اســتفاده از آن برای 
افراد زیر ۲۱ سال هزینه زیادی دارد! چراکه 
تا این ســن، پروسه رشد فکی خاتمه نیافته 
اســت پس الزم است هر از گاهی یک قالب 
مجــدد از دندان هاتهیه شــود که متضمن 
صرف هزینه اضافه اســت. ناگفته پیداست 
اگر وضعیت دندان های افراد بزرگ سال نیز 
تغییری کنــد، مثال دندانی ترمیم یا روکش 
شود، باید یک قالب مجدد از دندان ها تهیه 

و یک مسواک تازه برای فرد ساخته شود.

طول عمر , قیمت مسواک
 Blizzident مدت زمان تعویض یک مســواک
یک ســال اســت. چرا که این نوع مسواک 
۴۰۰ عدد پرز دارد که ۱۰ بار بیشتر از یک 
مســواک عادی اســت. بنابراین هر پرز ۱۰ 
بــار کمتر از پرز مســواک های عادی حین 
مســواک زدن کار می کند و دیر تر فرسوده 

می گرد.
این مســواک فناورانه بــا قیمت ۲۹۹ دالر 
وارد بازار فروش شده است و براساس ادعای 
ســازندگان خود به رغم قیمت باال می تواند 
در هزینه های دندان پزشکی و زمانی که فرد 
برای مسواک دندان های خود به کار می برد، 

صرفه جویی کند.

 Blizzident چگونــه صاحب مســواک
شویم

مســواک Blizzident را نمی توانید از فروشگاه 
یا داروخانه بخرید؛ چراکه این یک مســواک 
به شــکل اختصاصی برای دندان های هر فرد 

ساخته می شود.
در هــر نقطه از جهان که هســتید می توانید 
یک مســواک Blizzident داشــته باشید؛ فقط 
کافی است به یک دندان پزشک مراجعه کنید. 
دندان پزشک باید یک قالب از تمام دندان های 
شــما تهیه کند و این تمام چیزی اســت که 
 Blizzident برای ســاخته شدن یک مســواک

الزم دارید.
۱- دندان پزشک یک قالب از دندان های شما 
تهیه می کند و بابــت )رابطه دندان های فک 
باال و پایین زمان قرارگرفتن روی هم( را ثبت 
می کند. قالب دندان های شما به البراتوارهای 

مجهز به اسکنر سه بعدی ارسال می شود.
۲- راه ســاده تر اما آن اســت کــه در عوض 
از  اســتفاده  بــا  مســتقیما،  قالب گیــری، 
اســکنرهای مخصوص یک اســکن سه بعدی 

)۳D( از دندان ها تهیه شود.
اگر مایــل به اســکن دندان هاتان هســتید 
می توانید لیســت مطب های دندان پزشــکی 
مجهر بــه اســکنر ســه بعدی دهــان را با 
 dentist« یا »dentist iTero« جســتجوی عبارت
Trios« و یــا »dentist cerec« و یــا مراجعه به 

 http://www.invisalign.com/find-a-doctor آدرس 
در پیرامون خود بیابید.

آنگونه که شــرکت ســازنده می گوید قیمت 
تهیه اسکن ســه بعدی یا قالب گیری و تهیه 
اسکن ۳D بر اساس قالب دندان ها بین ۷۵ تا 

۲۵۰ دالر خواهد بود.
فایل اســکن دندان های شــما باید با فورمت 

http://( تعیین شــده در سایت شرکت سازنده
آپلــود   )www.blizzident.com/upload-scan.html

شود.

مسواکتان را گاز بگیرید 
تا دندانهایتان تمیز شود!

 تمیزی دندانها 
ـانیه! ظرف ۶ ث

B l i z z i d e n t معرفی مسواک
 ترجمه: دکتر مونا اعتمادی سجادی 

   و دکتر سیامک شایان امین



سال اول،شماره دوم، فروردین 1395نگين دندان پزشكي 4849 روایت های داستانی 

این تصویری است که من از دکتر مرتضوی در ذهنم 
دارم، چهارده سال او را باالی سرم و وارونه دیده ام.

- مادامی کــه تلخی زندگی دیگران را شــیرین 
می کنی بدان که زندگی می کنی. 

- پروردگارا، معماری لبخندهای زیبا، آرمانی است 
که در رسیدنش محتاج توام. روز دندان پزشک بر 

تمامی دوستان مبارک
- نباشــد فوق دندان درد دردی/ ندارد تاب دردش 
هیچ مردی/ کشم دندان و اندو می کنم من/ بباشم 

موجب آرامش تن
- حضورت اشارتی ست پیامبرانه،   شاید دردمندی 
به دســتان تو دخیل بسته باشد… روزتان مبارک، 

دستانتان شفا بخش
- هرآنکس که دندان دهد نان دهد و هرآنکس که 
درد دندان درمان کند دوباره نان خوردن دهد. روز 

دندان پزشک مبارک
- هرآنکس کــه دندان دهد، جــان دهد. روزتان 

مبارک جانانگان
- می دونــی زیبا تریــن خــط منحنی 
دنیا چیه؟ لبخندی کــه بی اراده روی 
لب هــای بیمارانت نقش می بندد و تو 

هستی که آن را خلق کرده ای. 
- You are Implanted in my heart، 
Impacted in my mind، Cement-
ed on my soul، Adhered to my eyes 

& I will never ever Extract you. :D «HAPPY 
DENTISTRY DAY to all my dental! friends
- Dentistry is an art and you are artist. Your 
heart plays that art and the art is proud of your 
heart. 

- در ســال جدید وقت شــادی شده است/ هنگام 
نبرد با کسادی شده است/ الواتور و توربین و تری را 

بردار/ برخیز؛ جهاد اقتصادی شده است! 
- دستانی که شفا می بخشند مقدس تر از لب هایی 
هستند که دعا می خوانند. روز دندان  پزشک مبارک! 
- دندان پزشــکی حرفه اولیای خــدا و همچنین 
بهداشت کاران اســت! دندان پزشک روزت مبارک! 
)این پیام اشــاره ظریفی دارد به مصداق نام گذاری 
روز دندان پزشــک کــه تاریــخ تصویــب قانون 

بهداشتکاران دهان و دندان است( 
- ای شما دندان پزشکان روزتان فرخنده باد/ آفتاب 
پر فروغ علمتان تابنده باد/ تا شعاع مهرتان باشد به 
دنیا ماندگار/ دولت سلم و صفاتان تا ابد پاینده باد 

)دکتر افشین قناد( 
- Root over obturation، Root strip perforation، 
Occlusal over filling، Pain with no healing… 
all is our arts! 
so we are artists

چرا روز دندان پزشکی برای 
دندان پزشکان مضر است؟

دندان پزشــکی  روز  مــورد  در 
بحث های زیادی بین دندان پزشکان 
تاکنــون درگرفته اســت. خیلی ها 
معتقدند باید روز دیگری به عنوان 
روز دندان پزشک انتخاب شود. ولی 
حقیقتش را بخواهید دندان پزشکان 
روز ندارنــد! ایــن اس ام اس هــای 
مســخره که ارسال می شود و پیام های تبریک مضحکی که همکاران 
به هم می گویند هیچ کدام از آالم رشته دندان پزشکی کم نمی کند!

امروز منشــی مطب با شیرینی و گل وارد شد! روی گل برچسب 
چسبانده بود که روز دندان پزشــک مبارک! خیلی عصبانی شدم  
ولی برای اینکه دلش نشــکند چیزی نگفتم و ســعی کردم الکی 

لبخند بزنم!
بیماران با دیدن گل و خواندن برچســبش روز دندان پزشــک را 
تبریــک می گفتند و بــا کمال وقاحت از من می خواســتند تا به 
مناسبت این روز به آن ها تخفیف بدهم! کال ما دندان پزشکان مثل 
مرغ، عزا و عروسی برایمان فرقی نمی کند و از هر طرف متضرریم!
شــب که شد از منشــی خواهش کردم که گل را با خودش ببرد! 
پیشــنهاد کرد گل را برای خانمم ببرم. از پیشــنهادش استقبال 
کردم و گل را با خودم برداشتم! به محض خروج از مطب در سطل 
آشــغال کنار خیابان معدومش کردم! زنم آن قدر باهوش هست 
که بداند من از این کار ها تا به حال نکرده ام و بلد نیســتم! امکان 
هم ندارد توجیهش کرد که به مناسبت روز دندان پزشک منشی ام 
برایم گل آورده اســت! مطمئنا با بردن گل به خانه علم شنگه ای 

به پا می شد! حوصله پیدا 
کــردن منشــی جدید 
هم بــرای مطب ندارم! 
روز  خداحافــظ  پــس 

دندان پزشک! 

دندان پزشک من
تجربه ای از دندان پزشکی

 توکا نیستانی 
توکا نیســتانی، کاریکاتوریســت، معمار و وبالگ نویس ایرانی، فرزند 
منوچهر نیستانی شاعر درگذشته و برادر مانا نیستانی کاریکاتوریست 
اســت. وی در سال ۱۳۶۶ از دانشــگاه علم و صنعت ایران در رشتهٔ معماری فارغ التحصیل شده است. 
او فعالیت حرفه ای خود را از ســال ۱۳۵۸ با هفته نامه »کتاب جمعه« به ســردبیری احمد شاملو آغاز 
کرد. توکا سابقهٔ همکاری با بیش از ۵۰ نشریه را در کارنامه اش دارد و تابه حال ۲ بار به عنوان بهترین 

کارتونیست در جشنوارهٔ مطبوعات ایران انتخاب شده است.
توکا در سال ۱۳۸۹ از ایران رفت و در تورنتو، کانادا سکنی گزید.

توکا نیستانی از سال ۸۸ در وبالگی با عنوان »توکای مقدس« می نویسد.
امروز رفتم دندانی که پوســیده بود تعمیر کنم. روی صندلی مخصوص دراز کشــیدم تا مثل همیشه 
آقای دکتر با عینک مخصوص و ماســک از در وارد شــد و من   همان طور خوابیده با او سالم و علیک 

کردم.
دکتر مرتضوی به چند دلیل بهترین دندانپزشــک شهر اســت، اوالً می داند که من طاقت تحمل درد 
ندارم پس وقتی دندانم را بی حس می کند خیلی مایه می گذارد و تا ســاعت ها بعد حتی انگشــت های 
پای من هم بی حس می مانند؛ البته گاهی از اعتماد من سوء استفاده می کند و بدون بی حسی و فقط 

با این اخطار که: »االن تموم می شه« دندانم را چرخ می کند.
ســاعد هایش مثل همهٔ دندانپزشــک های درجه یک پشمالو است و ســرش هم تاس است. آخرین و 
بزرگ تریــن مزیتش نزدیک بودن مطبش به خانهٔ من اســت؛ قبل ها که بــه مطب هایی دور از خانه 
می رفتم بین راه ترس بر من غلبه می کرد و شــلوغی خیابان و نبودن تاکســی را بهانه می کردم و به 

خانه بر می گشتم اما حاال که این بهانه را ندارم خیالم راحت است و بیشتر به دندان هایم می رسم.
شبی که به اتفاق همسرش، خانوم دکتر جزنی، در بیمارستان قلب به عیادت من آمدند چون مستقیم 
و از روبرو به صورتشان نگاه می کردم نشناختمشان اما وقتی که دراز کشیدم و سر و ته نگاه شان کردم 
فهمیدم که دوستان دندانپزشک من هستند. آقای دکتر و همسرش انسان هایی با فرهنگ و اهل کتاب 
و هنر هستند. دکتر دوست دارد وقتی من دست و پا بسته روی صندلی مطب دراز کشیده ام و آن لولهٔ 
ساکشــن مسخره زیر زبانم قرقر می کند و کلی پنبه و گیره توی دهانم است، دربارهٔ مسائل سیاسی و 
اجتماعی روز نظر من را بپرسد؛ البته در آن وضعیت منتظر جواب نمی ماند و همیشه گفت و گوی ما به 

گفت و شنودی یک طرفه تبدیل می شود، او 
می گوید و من گوش می دهم.

همــهٔ دندان هــای دکتر مرتضوی ســالم و 
بی عیب است و به همین خاطر ترس آدمی 
را که زیر دســتش خوابیده درک نمی کند. 
یــک بار که مشــغول عصب کشــی دندانم 
بود با بدجنســی و از تــه دل دعا کردم که 
دندان هایش بپوســد تا ببینم می تواند ۴۵ 
دقیقــه دهانش را باز نــگاه دارد و این همه 
ســوزن و میلــه و گیره و پیــچ و آمپول را 

تحمل کند؟…
خدا را شــکر که برد مؤثر آه من در آسمان 

خیلی باال نیست.

می گن اگه ســر سال تحویل از خدا چیزی 
بخواهی حتما بهت می ده با این حســاب 
شاید روز بیست و سوم فروردین، که فقط خود ما دندون پزشک ها خبر داریم 
روز دندون پزشکه، خدا روی ما رو زمین نندازه. به هر حال من  که امسال چند 
تا آرزوی کوچک به درگاه خدا داشــتم. نمی خواســتم مردم یهو دیدشون به 
ما متحول بشــه و دیگه ما رو کاسبایی که مغازه دندون پر کنی دارن نبینن، 
نمی خواستم رویای بیمه دندون پزشکی به واقعیت بپیونده، این آرزوی محال  
رو نداشتم که هیچ دختر کوچولوی فقیری موقع خنده جلوی دهنشو نگیره. نه 

دعاهام ساده تر از این حرفا بود؛ خودتون ببینین: 
خدایا می شــه هموطنای عزیز ما که روی علوم تغذیه و مصرف سیر و پیازچه 
تعصب دارن حداقل اون روزی که نوبت دندون پزشکی دارن بی خیال ویتامین 

و فیبر و… بشن؟ 
خدایا استغاثه می کنم این رژ لب های براق زود تر از مد برن، تا ما گرفتاری ثانیه 

به ثانیه پاک کردن آیینه مون رو نداشته باشیم. 
خدایا این کلیپس گنده ها، همینایی که کله خانما رو شــبیه اســب سیرک 
می کنه، اینا رو هم از مد ببر؛ آخه پوزیشن سر مریض رو خیلی بد می کنه. آخه 

یک رحمی به ته مونده غضروفای گردن ما بکن. 
بارالها به مریضای من اطمینان قلبی بده تو این نیم ســاعتی که زیر دســت 
منن، اوباما قرارنیس بهشون زنگ بزنه، شاید این جوری رضایت بدن گوشیشونو 
خاموش کنن، یا الاقل بهشــون یاد بده وقتی طرف زنگ می زنه و می پرســه 
کجایــی، به جــای جمله غریب و نامانــوس »من توی دکتــرم!« از جمالت 
پسندیده تر استفاده کنن نظیر: من توی» مطب« دکترم یا من» پیش« دکترم. 
آخــه جمله اول ممکنه به روح و روان دکتر بنده خدا آســیب های غیر قابل 

برگشت وارد کنه. 
پروردگارا به آفریدگانت حالی کن ما »طبیبانی در حوزه دهان« هســتیم، نه 
»مکانیک دهان«. یعنی غیر از هنر دستمون دانش توی مغزمون هم ارزشمنده. 
شاید دیگه موقع پرداخت حق ویزیت این جمله چندش آور رو به زبون نیارن: 

دکتر که کاری نکرد. فقط نظر داد! 
و در آخر یعنی می شــه باالخره امســال کســی با یه تبریک خشک و خالی 

خستگی سالو از تن ما ببره؟ یکی که خودش دندون پزشک نباشه؟

دعاهای من در روز دندان پزشک

 دکتر یلدا صادقی 

 دکتر علی مرسلی 

اوایل کارم بود  ؛ همان دو سه ساِل اول شاید   دکترحامد اسماعیلیون 
دوازده سیزده ساِل پیش. مریضی داشتم 
که احتیاج به چند درمان ریشــه داشت. وقتی درمان روز اول تمام شد پرسید 

می توانم شماره موبایل ات را داشته باشم؟ گفتم چرا که نه.

چرا نباید شماره موبایلمان 
را به بیماران بدهیم؟

اولین بیماری بود که شماره موبایل مرا گرفت و فکر کنم شد آخرین 
بیمار. پزشکان معموال شماره موبایلی برای بیمارانشان دارند و بسیار 
کار خوبی هم هســت اما برای من تجربه ناخوشــایندی شد. وقتی 
داشــت مطب را ترک می کرد برایش توضیح دادم که احتمال درد 
بسیار باالست و معموال بعد از درمان ریشه درد طبیعی است و مسکن 

هم تجویز کردم.
پنج و شش صبح با زنگ موبایل بیدار شدم. نگران شدم. چون تلفن 
در این ساعت اغلب خبر خوبی با خودش ندارد. یادم هست که باید 
می رفتی گوشه اتاق کتابخانه و در جایی کنار پنجره مستقر می شدی 

تا بتوانی بشنوی طرف چه می گوید.
»سالم دکتر خوبی؟ فالنی ام.«

نگرانی ام بیشتر شد چون گمان کردم اتفاق بدی برای اش افتاده اما 
صدای خنده اش که به زحمت می رسید نگرانی را برطرف می کرد.

»همون طور که گفتی خیلی درد داشت. االن بهترم. یه چند ساعتی 
خوابیدم االن دوباره بیدار شدم. گفتم حاال که بیدارم و یه کم هم درد 

دارم چرا تو رو بیدار نکنم؟« و شروع کرد هرهر خندیدن. 
یک ســال بعد با پادرمیانِی بزرگان منطقه کــه آدم های فوق العاده 
شــریفی بودند توانستیم بخشی از هزینه های درمان را از او بگیریم. 

باز هم به ریشــمان می خندید که مبلغ زیادی را کم کرده است. کار 
درمانی برای من آن موقع آمیخته با سوتفاهم و نارضایتی بود.

االن ]در کانادا[ کار دیگری می کنم. دستیارم روز بعد زنگ می زند و 
حال  تک تک ِ بیمارانی که درمانی وسیع را گذرانده اند می پرسد. حتا 
اگر الزم باشــد به خانه سالمندان و محل زند گیشان می روم شماره 
موبایــل هم اگر بخواهند می دهم حتا بعضــی روزهای تعطیل هم 
جوابگوی تلفن هاشان هستم چون همه چیز قاعده مند تر است. حوصله 
بیشتری هم دارم. ساعت جوابگویی و کار مشخص است و کمتر کسی 

فکر می کند حاال که من بیدارم چرا او را هم بیدار نکنم.

هرآنکس که دندان دهد ... 
گلچینی از پیام های تبریک به مناسبت روز دندان پزشکی

بیســت و ســوم فروردین می آید و می گذرد و از آنجا که در کمتر تقویمی به آن به عنوان روز 
دندان پزشــک اشاره شده است، کسی از مناســبت آن خبردار نمی شود. حتی به دلیل مصداق 
بی مسمای آن بســیاری از دندان پزشکان بی تفاوت از کنارش می گذرند. پس طبیعی است اتفاق 
خاصی در این روز رخ ندهد. جشن کوچکی توسط سازمان نظام پزشکی یا انجمن دندان پزشکی 
ایران برگزار شود و چند نفر از مدیران بیانیه بدهند و از افزایش شمار دانشکده های دندان پزشکی 
و راه اندازی دوباره طرح بهداشتکار دهان دفاع یا انتقاد کنند و لزوم پوشش خدمات دندان پزشکی 
توســط بیمه ها را مورد تاکید قرار دهند. تنها اتفاق مفرح این روز رد و بدل شــدن انبوهی پیام 
کوتاه میان تلفن همکاران دندان پزشک است که اگرچه بیشترشان پیام های کلیشه ای و تکراری 
هستند؛ اما بهانه ایست برای یادآوری روزی که به نام دندان پزشکی نامگذاری شده است. در ادامه 

گزیده ای از این پیام ها فهرست شده است: 



سال اول،شماره دوم، فروردین 1395نگين دندان پزشكي 5051 طنز 

لذت بردن از 
دفتر وقت رقت 

بار، احساس 
شعف از کنسل 

کردن وقت 
توسط بیماران، 
خالی شدن ته 
دل از به صدا 
درآمدن زنگ 
مطب و ده ها 

سمپتوم دیگر 
پکیجی کامل را 
تشکیل می داد 
که قطعا نمونه 

جذابی برای 
هر روانشناسی 

محسوب 
می شد

یادداشت های یک دندان پزشک آنرمال 

  حکایت دکتری
که مریـض بود

۲۲ سال قبل 
»ســالم قربان؛ برای گذراندن طرح آمدم. 
این همه نامه اش«. این را من گفتم. کارمند 
شبکه بهداشت همدان بعد از نگاهی اجمالی 
بــه نامه، محل خدمتــم را درمانگاه تامین 
اجتماعی تعیین کرد. برگشــتم تهران و به 
عیال که تازه یک سال بود بزرگترین »بله« 
اشتباه زندگی اش را گفته بود خبر دادم که 
باید عازم دیار ابن سینا شویم. مانند یک زن 
خوب و فرمانبر و پارسا قبول کرد و آمد. شبی 
به یک دورهمی پزشــکان به صرف شام در 
هتل دعوت شدیم. خدمتگزار خوش برخورد 
مجلس مودبانه و به امید بهره مندی از عواید 
خوش خدمتی جلو آمد و گفت که می تواند 
مطب شــیکی در محل مناسب برایم تهیه 
کند. من کــه تا آن موقع بــه این موضوع 
فکــر هم نکرده بــودم تا چه رســد اقدامی 
کرده باشم، با دهانی باز و دیدگانی بیرون زده 
کامال شبیه ماهی های چشم تلسکوپی به او 
خیره شدم. سال ها گذشت تا بفهمم چرا از 
اینکه هاج و واج نگاهش کرده بودم متعجب 
شده بود. خالصه بعد از این سیگنال اولیه بود 
که کم کم فشــار افکار عمومی هم مضاعف 
گردیــد و مرا با قلبی ترســان برای گرفتن 
اجازه مطب به ســوی اداره مربوطه هل داد. 
جلوی میز آقای کارمند ایستادم و با صدایی 
لرزان تقاضایم )یعنی تقاضای اطرافیان( را 
به سمع شان رســاندم. خدا خیرش بدهد. 
کارمند بسیار همدل و مهربانی بود. مختصر 
و مفید گفت نمی شــود. واکنش من؟ دریغ 
از یک کالم چــون و چرا و چانه زنی. مثل 
یک سرباز فرمانبردار پا کوبیدم و عقب گرد 
کردم. اصال چه معنی دارد آدم جلوی قانون 
قد علم کند؟ البته بعدتــر فهمیدم که آن 
قانونی که به من اجازه مطب نداده بود بسیار 
قانون سفت و سختی بوده چون افراد زیادی 
پس از من  و البته با  شــرایط من آمدند و 
مطب هم دایر کردند... . بگذریم. آمدم خانه 
و موضوع را به عیال که تا آن موقع مطلقا به 
ذهنش خطور نمی کرد شوهرش به روانکاو 
احتیاج دارد اطالع دادم و او هم خیلی ساده 

تسلیم تقدیر شد.

۲۰ سال قبل
دوران طرح موقت تمام شــد و زمان اعزام 
به خدمت مقدس فرارسید. از خوش اقبالی 
افتادم تهــران. این موضوع کــه در دوران 
ســربازی آن هم در تهران نمی شود مطب 
دایر کــرد آنقدر بدیهــی و منطقی بود 
که بــه هیچ عنوان احتمال نیاز من به 
روانکاو را به ذهن متبادر نمی کرد. به 
این ترتیب این دوره هم بدون اینکه 

کسی به سالمت روان من شک کند به خیر 
و خوشی سپری شد.

۱8 سال قبل
بعد از خاتمه ســربازی بود که دو ریالی کج 
و کولــه ام فرو افتاد که بــرای اجازه کار در 
تهران باید امتیاز کافی داشته باشم که البته 
ندارم. حاال کجــا برویم امتیاز جمع کنیم؟ 
»بهتر نیست برویم شمال که هم من و هم 
شــما تعلق خاطری به آنجا داریم؟« این را 
من گفتم. دوباره عیال بر طبق همان منش 
خوبی و فرمانبری و پارسایی پذیرفت. »سالم؛ 
برای گذراندن ادامه طرحم آمده ام. این هم 
نامه اش«. این را دوباره من گفتم اما این بار 
به کارمند شبکه بهداشت رشت. اول نگاهی 
سرسری به نامه کرد و بعد نگاهی دقیق به 
من. گویا مشغول خواندن مطلب مهمی روی 
پیشــانی ام بود چــون آن را دقیق تر از نامه 
خواند. » در شــهر که اجــازه مطب ندارید؛ 
باید بروید اطراف«. ایــن را کارمند گفت و 
منتظرعکس العمل من شــد و البته خیلی 
سریع با دیدن آثار انبساط خاطر در وجنات 
من مطمئن شد حدسش درست بوده و من 
خیال چانه زدن نــدارم. وقتی موضوع را به 
عیال گفتم به خاطر التزام عملی اش به آن 
سه صفت قبلی، دربســت پذیرفت ولی در 
نگاهش حین پذیرش، دیدم که یک لحظه 
فکر روانکاو از خاطرش گذشت اما نخواست 
تسلیم آن شود. دردسرتان ندهم؛ چهار سال 
دیگر هم با یک مطب نصفه نیمه در روستا 
سپری شد تا امتیاز تهران فراهم آمد و دیگر 

راه گریزی از بازگشت به پایتخت نبود.

۱۴ سال قبل
باالخره آمدیم تهران. ضمیر ناخودآگاه بیچاره 
که تمام توانش را در این سال ها خرج کرده 
بود دیگر زور مبارزه نداشــت و به اجبار به 
اظهار لطف یکی از دوستان پاسخ مثبت دادم 
و در یکــی از اتاق های مطب دومش مطبی 
دایر کردم. چهار سال هم  مهمان این دوست 
عزیز بودم بدون اینکه سر سوزنی به این فکر 
باشم که برای خودم جای مستقلی دست و 
پا کنم. گمان می کنم از این سال ها می توان 
به عنوان سال های ریشه دواندن تفکر احتیاج 
به روانکاو در ذهن عیال نام برد. یعنی آدم ده 
سال از فارغ التحصیلی اش بگذرد و یک لحظه 
هم به فکر آینده اش نباشد؟ مگه... ؛ بله، هم 

میشه هم داریم.

۱۰ سال قبل
دوست مهربان ما تصمیم گرفت مطبی که 
اتاق هایش را در اختیار من و چند نفر دیگر 

قرار داده بود بفروشــد. اگر ابر و باد و مه و 
خورشید و فلک در کار نبودند مطمئن باشید 
به جای موقت دیگری کــوچ می کردم. اما 
اینطور نشد و اوضاع طوری رقم خورد که در 
نهایت مطب مستقلی تهیه کردم و بارقه های 
امید در ذهن اطرافیان پدیدار شد که شاید 
بنده هم شــباهتی به همــکاران معقول و 
نرمال خودم داشته باشــم.  اما زهی تصور 
باطل زهی خیال محــال. رفتارهای بعدی 
نشــان داد که مطلقا جای چنین امیدواری 
وجود ندارد. لــذت بردن از دفتر وقت رقت 
بار، احساس شــعف از کنسل کردن وقت 
توسط بیماران، خالی شدن ته دل از به صدا 
درآمدن زنگ مطب و ده ها ســمپتوم دیگر  
پکیجی کامل را تشــکیل می داد که قطعا 
نمونه جذابی برای هر روانشناسی محسوب 
می شد. به اینها اضافه کنید روحیات فردی 
را که در مطب خودش اگر ده دقیقه از وقت 
یکساعته بیمار گذشــته باشد انجام اندوی 
تک کانال را مقدور نمی بیند اما در درمانگاه 
اگر فقط ده دقیقه وقت داشته باشد اندوی 
هفت باال را هم شروع می کند. یا کسی که 
در مطب خودش از شنیدن نام درمان مجدد 
اندو تنش به رعشه می افتد اما در درمانگاه 
مثل آب خوردن کلروفرم طلب می کند. بله 
دوستان این کنش های ناهنجار ده سال به 
طــول انجامید تا باور عیال را به نیاز به یک 

روانکاو با تجربه تقویت و تثبیت نماید.

6 ماه قبل
»مطب فروشی. هشتاد متر با امکانات کامل. 
تلفــن .....«. این را من گفتم به ســازمان 

آگهی های همشهری. 

۲ ماه قبل
»مبارکتون باشه؛ انشااهلل خیرشو ببینین«. 
این را من گفتم به خریدار مطب. و در پاسخ 
به ســوال او ادامه دادم »از این به بعد چکار 
می کنم؟ خدا بزرگه؛ قرار شده در مطب یکی 

از دوستان مشغول کار بشم....«

همین االن
»باید خودتو بــه روانکاو نشــون بدی...«. 
می دانیــد که این را عیال گفــت. و اگر آن 
موقع نمی دانســتید چرا این را گفته، حاال 
دلیلش را هم می دانید... و گمان می کنم با 

او موافقید.

احتماال دو سه هفته بعد
»برای ســاعت شش وقت داشــتیم برای 
ایشــون«. این را عیال در حالی که من را با 
انگشت نشان می داد به خانم منشی گفت... .

عضو مبارک  
خاطره یک دندان پزشک

اینجا  از  ماجــرا 
آغــاز شــد که 
دکتر مهدی خواه، 
که یک جراح– دندان پزشک بود پس از یک فقره 
تصادف، یک فقره اصابت توپ می کاســای داخل 
ســالنی فوتبال و یک فقره اصابت مشــت حین 
درگیری بر سر جای پارک روبروی مطب، تصمیم 
گرفت که دماغ تاب ورداشــته خــود را که آماج 
حمالت  دوست و دشمن بود راینو-سپتوپالستی 
کند و از شر کوهان دماغ تابدارش هم عالوه بر ّخر 

ّخر شبانه، خالص شود! 
تا اینجای کار موردی نداشــت. مشــکل از آنجا 
شروع شد که شــوهرخواهر دکتر مهدی خواه که 
یک متخصص  ای ان تی بود زحمت برداشتن این 
بــار را از روی بینی او بر عهده گرفت. بعد از پایان 
موفقیت آمیز عمل جراحی و ســپری شدن دوره 

نقاهت، دوران حاد حضــور دکتر مهدی خواه در 
اجتماع آغاز شد! 

هر کدام از همکاران که می شــنید مهدی خواه به 
جــای اینکه دماغ خود را دســت یک نفر خودی 
)جراح فک و صورت( بدهد، به دست یک نخودی، 
آن هم از جنس دشــمن )متخصص گوش، حلق 
و بینی( داده اســت با کمال تاســف سری تکان 
می داد و او را به باد شماتت می گرفت! کار به جایی 
رســید که این خیانت بزرگ دکتر مهدی خواه به 
آرمان های دندان پزشکی، دهان به دهان گشت و 
به گوش اساتید جراحی سابق او در دانشکده رسید. 
پیغام های ســرزنش و عتاب پشــت سر هم روانه 
مطب دکتر مهدی خواه می شد. هر قدر مهدی خواه 
می خواســت توجیــه کند که شــوهر خواهرش 
زحمت جراحی را کشیده است، در عوض مخالفان 
عصبانی تر می شــدند که چرا اصال اجازه داده که 

خواهرش با یک نفر از قوای دشمن ازدواج کند! 
ســرانجام یکی از همکاران پیشــنهاد کرد برای 
عادی سازی روابط با هم صنفی ها، دکتر مهدی خواه 
از این عمل شنیع خود اعالم برائت کند و با اعالم 

نارضایتی از جراحی انجام شــده، تاکید نماید که 
عمل بینی حق مسلم جراحان فک و صورت است 
و ای ان تی ها بروند و به   همان شست و شوی گوش 

خود بپردازند! 
دکتر مهــدی خواه به خاطر رودربایســتی که با 
شوهرخواهرش داشت علی رغم فشار زیاد همکاران، 
به چنین اعترافاتی تن در نداد ولی همیشه سعی 
می کــرد در کنگره هــا، بازآموزی ها و میهمانی ها 
دستش را حتی االمکان روی دماغش بگیرد تا داغ 
دل همکاران، به خصوص جراحان فک و صورت، را 

با یادآوری خیانت تاریخی اش به صنف، تازه نکند!

پ.ن: می گویند تقدیر افراد بر اساس آنچه که فکر 
می کنند )و می نویسند( رخ می دهد. دو سال پیش، 
روزی که سردبیر محترم مجله این طنز را نوشت 
نمی دانستیم دارد تقدیر خود در پایان سال ۹۴ را 

پیش بینی می کند! 

خاطرات یک دندان پزشک واقعی

 دکتر نادر سلیمانی 

همیشــه باید منتظر همه جور مریضی باشــی؛ منطقی، بدبین، آسان گیر، 
وسواســی، ایراد گیر و… به خصوص اگر اوایل کارت باشد و هنوز به این همه 
تنوع اخالقی بیماران عادت نکرده باشی و از طرفی خودت هم هنوز اعتماد به 
نفس کافی نداشته باشی. خالصه همه دندان پزشکان کم و بیش خاطراتی در 
مورد اخالق خاص بیماران و نحوه برخورد خودشان با آن ها دارند. این خاطره 

هم بر می گردد به سال های ابتدایی فارغ التحصیلی خودم. 

یکی از روز ها طبق معمول هر روز مشغول ویزیت بیماران در درمانگاه بودم 
که نوبت به آقای میان سالی رسید که از اول ورودش سنگینی نگاهش را روی 

خودم حس کردم که می گفت از جوانی من خوشش نیامده است. 
از   همان ابتدا همه چیز را با دقت و وسواس خاصی برانداز کرد و با اکراه روی 
صندلی نشست. حواســم را جمع کردم و برای معاینه آماده شدم. اما طرف 
فرصت هیچ صحبتی را به من نداد و شــروع کرد به ایراد گرفتن. از شکل و 
قیافه وسایل و طرز چیدن آن ها گرفته تا زاویه صندلی و البته گیر دادن سنتی 
به تمیز بودن وسایل. خودم را به خوبی کنترل کردم و بعد از پاسخگویی به 
تمام بازجویی ها و توضیحات محترمانه ای که دادم، با کسب اجازه شروع کردم 

به معاینه. یک پوسیدگی معمولی روی مولر اول پایین داشت. 
بعد از اینکه او را در جریان مشکلش قرار دادم، با بی اعتمادی که در چشمانش 

به وضوح قابل مشاهده بود قبول کرد که دندان ترمیم شود. 
اما چشــمتان روز بد نبیند، به محض اینکه تزریق بالکم تمام شد ناگهان از 
روی صندلی بلند شد و پیروزمندانه از اینکه باالخره مچ مرا گرفته با حالتی 
ترکیبی از تمســخر و حق به جانبی گفت: »دنــدان خراب من جلو تر بود و 

اونوقت شما اون عقب تزریق می کنی؟« 
دیگه طاقتم تمام شد. هر چه تحملش کرده بودم و احترامش را نگه داشته 
بودم بس بود. از کوره در رفتم و به تندی گفتم: »شما وقتی لوزه هاتون چرکی 
می شــه و گلو درد می گیرین، پنی ســیلین رو به کجاتون تزریق می کنین؟ 

لوزه یا …؟ 
باید بودید و قیافه اش را می دیدید. وســط آن همه اولدروم بولدروم و با اون 
اخالق نچسبش یکدفعه چنان زد زیر خنده که کسی نمی توانست جلویش 

را بگیرد. 
خالصه بعد از اینکه آرام شــد با لبخند عــذر خواهی کرد و اعتراف کرد که 

»حق با شماست«.

جراحی پرماجرای بینی دکتر مهدی خواه! 

 دکتر علی مرسلی 

 دکتر افشین قناد 
»باید خودتو به روانکاو نشون بدی...«. این را عیال 
گفت. اگرچه کامال با او موافق بودم و می دانستم 
درست می گوید، نمی دانم چرا باز هم محتاطانه 
نیم نگاهی نامحسوس روانه اش کردم. شاید هنوز امیدوار بودم اشتباه کرده باشم. 
نتیجه نیم نگاه مزبور این بود که فهمیدم هیچ اشتباهی در کار نیست و موضوع 

کامال جدی ست و ایشان به این توصیه اش ایمان کامل دارد.



سال اول،شماره دوم، فروردین 1395نگين دندان پزشكي 5253 تماشاخانه

دنتیکاتورهای مهتابی!
دکتر مهتاب ابراهيمي نژاد متولد آبان ماه 1٣٧0در شــيراز اســت. دوره دكتري عمومي 

دندان پزشكی را در دانشگاه علوم پزشكي مازندران )ساری( به پايان رسانده است.
در توصیف خود، دندان پزشکی، هنرش و »دنتیکاتور« اینگونه می گوید:

کالس پنجم وقتی معلممون پرسید: »می خواید چه کاره بشید؟« 
جواب دادم: »نّقـــــاش« 

اوایل دوره دبیرســتان بود که مطمئن شــدم باید دندون پزشک بشم! )البته نمی دونم این 
اطمینان از کجا نشأت گرفت؛ بویژه که تا اون موقع فقط یک بار، اون هم تو سن ٨ سالگی، 
پام به مطب دندون پزشــکی باز شــده بود و خاطره چندان خوبی هم نداشتم، چون تماِم 

مّدِت ترمیِم آمالگاِم یه دندون شیریُم گریه کرده بودم!( 
شاید این »دنتیکاتور« *ها ترکیبی از آرزوهاِی دوران دبستان و دبیرستانم باشند! 

 دنتیکاتور یک کلمهٔ کاماًل من در آوردی است! چیزی شبیه »کاریَکلِماتور« )نامی که پرویز 
شــاپور در سال ۱۳۴۷ بر نوشــته های خود که در مجلهٔ خوشه به سردبیری احمد شاملو چاپ 
می شد گذاشــت.( »دنتیکاتور« از پیوند نصفه نیمهٔ »دنتال« و »کاریکاتور« متولّد شده و کلّی 

اشکال واژه- شناسی به او وارد است احتماالً! ممنون که از من می پذیریدش!

 صد بار تو را گفتم كم خور دو سه پيمانه! -موالنا-
)نوشابه هاي اسيدي منجر به اروژن مينا مي شود(.

 ز سر تا به پایش به آهن ببست/ بر و بازوی و گردن و پای و دست    - فردوسي -
)فاعل= فلورايد مفعول= دندان!(

 يادم از كشته ي خود آمد و هنگام درو!    
-حافظ-

 دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد    
پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن  - موالنا -

 سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد  
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود      - حافظ-

 ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم /
یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت   - حافظ-

ــــد كيور نكنيم!( ـ..ـ. )ممــــــــتــــ

 از دِم صبِح اََزل تا آِخر شام اَبَد  - حافظ-

 بمالید شادان به چیزی تنش 
یکی رشته بنهاد بر گردنش

- فردوسي-

 تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف  - حافظ -



نگين دندان پزشكي سال اول،شماره دوم، فروردین 1395؟ 5455
 گزارش عملکرد هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران 
شعبه فارس  دوره ششم )تیر ۹۲ تا اسفند ۹۴(

کارنــامه
۳۳ماهه



سال اول،شماره دوم، فروردین 1395نگين دندان پزشكي 5657 رپورتاژ

فعالیت های علمی 
هیأت مدیره ششــم انجمن دندان پزشکی ایران شعبه فارس 
در طی ۳۳ماه از دوران تصدی خود، فعالیت زیر را در حوزه 
علمی انجام داده است:  از تیرماه 1٣9٢ تا پایان سال 1٣94 

 :
- همکاری و مشــارکت فعال در برگــزاری موفق یازدهمین 
کنگره انجمن ارتودنتیســت های ایران: این کنگره در تاریخ 
۲۴ تــا ۲۶مهرماه ۹۲در شــهر شــیراز و در محل هتل هما 

برگزار شد. 
- همــکاری با کنگره هــای انجمن دندان پزشــکی ایران و 
انجمن های تخصصــی: در قالب اطالع رســانی و ثبت نام از 
دندان پزشکان شیراز و فارس به منظور شرکت در کنگره های 

علمی
- برگزاری همایش علمی کاربردی دانشــجویان شیراز: این 
همایش یک روزه در تاریخ هشت خرداد نود و چهار، در قالب 
ســخنرانی و کارگا ه های علمی در زمینه ترمیمی، اندو، لیزر 
و ایمپلنت در محل آمفی تأتر بیمارســتان MRI برگزار شد. 
دانشجویان دانشکده دندان پزشــکی شیراز، واحد بین الملل 
دانشــکده دندان پزشــکی شیراز و دانشــکده دندان پزشکی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز مخاطبان این برنامه علمی 
بودند. مســابقه دانشجویی بخش دیگری از این همایش بود 
که به برگزیدگان آن جوایزی از ســوی انجمن و شرکت های 

حامی همایش اهدا شد. 
این همایش دانشجویی به همت دکتر نوید ناصری )ریاست 
کمیته دانشــجویی(، دکتر امیر عزمــی و دکتر علی امامی 
)دبیر علمی انجمن( و با مشارکت دانشجویان منتخب عضو 

کمیته دانشجویی برگزار شد..
- برگزاری پنجمین کنگره ســالیانه انجمن دندان پزشــکی 

ایران شعبه فارس: این کنگره در دی ماه ۹۳ برگزار شد. 
- برگزاری ششــمین کنگره ســالیانه انجمن دندان پزشکی 
ایران شعبه فارس: این کنگره به نام استاد فقید دکتر عیسی 

مظفری در مهرماه ۹۴ برگزار شد.

- برگزاری ســمینارهای آموزشــی: در طی دوره ســه ساله 
فعالیت هیات مدیره ســمینارهای علمی کاربردی زیادی در 
تمامی رشته های دندان پزشــکی برگزار شد. این سمینارها 

مجموعا ۷۵/۱۳۳ امتیاز بازآموزی مصوب داشتند.
- کنفرانــس دو روزه اندو، لیــزر و ایمپلنت: این همایش دو 
روزه در قالب برنامه »ایســتگاه علمی کنگره اکسیدا۵۶( در 

سال ۹۴ برگزار شد.
- برگزاری سمینارهای علمی ویژه تمامی گروه های پزشکی: 
در هر ســال از فعالیت هیات مدیره چندین سمیناز آموزشی 
با موضوعات C.P.C.R، پزشــکی قانونی، اخالق پزشــکی، 
آنفوالنزا*، تجویز منطقی دارو، مقاومت ضد میکروبی، تجویز 
منطقی آنتی بیوتیک ها و اســتانداردهای بهداشت و راههای 
کنترل عفونت برگزار شد که مخاطبین آن تمامی گروه های 

پزشکی را شامل می شد.
)* براســاس نشست مشــترک هیأت مدیره انجمن فارس با 
انجمن متخصصین داخلی فارس سمینار آنفوالنزا با همکاری 

مشترک دو انجمن برگزار شد.(
- برگزاری دو دوره ســمینار مرتبط با بیماری های شــغلی 

دندان پزشکان 
- برگزاری چندین ســمینار آموزشــی کنترل عفونت برای 

دندان پزشکان و دستیاران مطب های دندان پزشکی
- برگزاری چهارده کارگاه عملی در زمینه های اندو، ایمپلنت، 

ترمیمی، پروتز، لیزر و پیزوسرجری
- برنامه هــای آموزشــی کوتاه مدت و بلنــد مدت: از جمله 
برنامه های علمــی انجمن برگزاری دوره هــای علمی کوتاه 
مدت حرفه ای شامل: ترمیمی)ســه دوره(، پریو)یک دوره(، 
اندو)یــک دوره(، لیزر )یــک دوره(، پروتز ثابت )یک دوره(، 
پروتز متحرک )یک دوره( و دوره بلند مدت: جامع ایمپلنت 
)یک دوره(  به صــورت تئوری و علمی )کار بر روی بیمار و 

کارگاه های آموزشی و عملی(
الزم به ذکر اســت برنامه های آموزشی فوق با همکاری بنیاد 
ملی کاوش، به لطف دکتر کاوه سیدان و شرکت گنجینه طب 

در آستانه بیستمین سال فعالیت انجمن دندان پزشکی 
ایران شــعبه فارس، هیأت مدیره این انجمن بهترین 
درودهای خود را نثار همکاران عزیز دندان پزشک در 
سراسر ایران به ویژه شیراز و فارس سرفراز می نماید. 
انجمــن فــارس از آغــاز فعالیت تاکنــون با تالش 
هیأت مدیره هــای منتخــب دوره های اول تا ششــم 
همواره کوشــیده اســت تا با برگزاری ســمینارهای 
آموزشی علمی ســهم کوچکی در تحکیم اطالعات و 
ارتقاء ســطح علمی و مهارت های حرفه ای همکاران 
دندان پزشک داشته باشد. حاصل این تالش ها جایگاه 
ویژه این شعبه در بین شــعب انجمن دندان پزشکی 
ایران اســت. عالوه بر فعالیت های علمی، این شــعبه 
همواره در راســتای حل مشــکالت صنفی همکاران 
از جمله عوارض شــهرداری، مالیات، تعرفه خدمات 
دندان پزشــکی و... گام های موثری برداشته است. در 
امور فرهنگی و خیریــه نیز فعالیت های زیادی انجام 

شده است. 
آنچه در ذیــل می آید خالصه ای از فعالیت های انجام 
شــده هیأت مدیره دوره ششــم از تیرماه ۹۲ تا پایان 
سال ۹۴ اســتد که به تفکیک، با عنوان عملکردهای 
علمــی، صنفی و فرهنگــی در اختیــار خوانندگان 

ارجمند قرار می گیرد.
فعالیت هیأت مدیره دوره ششــم با برگزاری انتخابات 
در تاریــخ ششــم تیرمــاه نــود و دو، در محل هتل 
هما شــیراز آغاز شد. شــرکت نزدیک به ٢٥0 تن از 
دندان پزشکان شــیراز و فارس برگزار شد. در جلسه 
مجمع انجمن دکتر بیژن اخوان آذری، دکتر همایون 
فراست، دکتر عباس دلورانی، از اعضاء هیات مدیره و 
خانم دکتر میترا میرمحمدی، بازرس محترم انجمن 

ایران حاضر بودند. 

در ایــن انتخابات هشــت تن از کاندیداها با کســب 
بیشترین آرا، به عضویت هیأت مدیره و بازرس انجمن 

انتخاب شدند:
1٥٥ رای      دکتر نازیال شهبازی  

1٢٧ رای دکتر نوید ناصری   
11٣ رای دکتر علی امامی   
11٣ رای  دکتر دردانه عطاپور  
10٥ رای دکتر عباسعلی پایدار  
100 رای دکتر امیر عزمی  
٨٣ رای دکتر جهانگیر حسینی  
٨٢ رای  دکتر محسن فرخنده برازجانی )بازرس( 

پس از برگزاری انتخابات داخلی هیات مدیره انجمن، 
سمت های اجرایی به ترتیب زیر مشخص شد:
رئیس هیأت مدیره  دکتر نازیال شهبازی  

نائب رئیس هیأت مدیره دکتر نوید ناصری 
خزانه دار دکتر دردانه عطاپور 

دبیر  دکتر امیر عزمی 
دبیر علمی  دکتر علی امامی 

عضو هیأت مدیره دکتر عباسعلی پایدار 
عضو هیأت مدیره دکتر جهانگیر حسینی 

پارس، با مدیریت شایسته مهندس امیر رضا سلمان زاده، 
برگزار شــده اســت و انجمن بر امور اجرایی و علمی این 

دوره ها نظارت کامل داشته است.
همچنین در راســتای ارتقاء کیفیت دوره های آموزشی و 
نیز کارگاه های عملی، انجمن دندان پزشــکی ایران شعبه 
فارس اقدام به خرید یک  دســتگاه یونیــت پرتابل و ده 
دســتگاه میکرویونیت کرده است. هم چنین یک دستگاه 
الیت کیور و یک دســتگاه آمالگاماتور نیز به عنوان بخشی 
از تعهدات اسپانســری از یکی از شــرکت های تجهیزات 

دندان پزشکی دریافت شده است. 

فعالیت های صنفی هیأت مدیره ششم
- شــرکت فعال در نشست های مشترک ســازمان نظام 
پزشــکی شــیراز با انجمن ها و طرح مشکالت مربوط به 

جامعه دندان پزشکی 
- نامه نگاری های متعدد با سازمان نظام پزشکی در خصوص 
لزوم تشکیل جلسات مشترک با مسئولین اداره دارایی. در 
این راستا نشست مشترک انجمن های دندان پزشکی فعال 
فارس با مدیر کل اداره دارایی و اقتصادی اســتان فارس 
در خصوص مالیات جامعه پزشکی و نگرانی هایی که بابت 
افزایش چند صددرصدی آن بر اســاس شنیده ها وجود 

داشت، انجام گرفت .
- نامه نگار ی های متعدد در خصوص عوارض شــهرداری 
اعم از عوارض شــغلی، پســماند و غیره با ســازمان نظام 
پزشــکی و شرکت در جلســات متعددی در این راستا با 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی، مسئوالن سازمان 
محیط زیست، سازمان پسماند شهرداری و سازمان نظام 

پزشکی و سایر مسئوالن ذی ربط 
- حضور در کمیته عوارض و مالیات سازمان نظام پزشکی 
و برگزاری جلساتی با فرماندار شیراز، مسئولین شهرداری 
و شورای شهر در خصوص عوارض شهرداری و اعتراض به 
نحوه اعالم اخطارهای این ســازمان به همکاران که بعضاً 
با برخوردهای نامناسب و بی توجه به شأن جامعه پزشکی 

همراه بوده است .
- حضــور رییس هیات مدیره انجمن فارس به عنوان عضو 
كمیته عوارض و مالیات ســازمان نظام پزشكی شیراز در 
جلســات استانداری، فرمانداری، شــورای شهر و سازمان 
امــور اقتصــادی و دارایــی  به منظور مذاكــره پیرامون 

مشكالت جامعه پزشكی مرتبط با این نهادها .
- مكاتبــه با ســازمان نظام پزشــكی شــیراز و انعكاس 
مشــكالت همكاران در رابطه با اخطاریه های سازمان آب 
شیراز و ملزم ســاختن همكاران به پرداخت حق انشعاب 

فاضالب با تعرفه تجاری .
- با توجه به اقدامات شهرداری های مناطق شیراز به ویژه 
مناطــق 6 و 4 در خصوص ارســال اخطاریه به همکاران 
شاغل در ســاختمان های با کاربری مســکونی اجاری و 
ملکی و ارجاع پرونده ای آنها به کمیسیون ماده صد و الزام 
آنها به تغییر کاربری، اقدامات و مذاکرات کتبی و حضوری 
زیادی با پیگیری های انجمن و سازمان نظام پزشکی انجام 
شــد که همچنان ادامه دارد. به نظر می رســد با توجه به 
مقاومت شــهرداری منطقه 6 و عدم توجه به توصیه های 
شورای شهر و فرمانداری در خصوص لزوم تعامل با جامعه 

پزشکی، مقرر شد با هماهنگی سازمان نظام پزشکی شیراز 
شکایت از طریق دیوان عدالت اداری به منظور اخذ دستور 
موقت توقف و درخواســت ابطال مصوبه شورای اسالمی 
شهر شــیراز در رابطه با وضع عوارض بهره برداری موقت 
مورد پیگیری قرار گیرد و همکارانی نیز که اخطاریه ها را 
دریافت کرده اند اعتراض کتبی خود را به شــهرداری های 
مناطق مربوطه اعالم نمایند تا مرجع حل اختالف به آنها 
رســیدگی کند. هم چنین با انجام مشــاوره های حقوقی 
توصیه شد این همکاران شــکایت خود را نیز به سازمان 
بازرسی کل کشور در فارس اعالم نموده و شکایتی را نیز 
از طریق دیوان عدالــت اداری مطرح نمایند. الزم به ذکر 
است که در اثر پیگیری های انجمن فارس و شکایت یکی 
از همکاران که اخطاری در مــورد تغییر کاربری دریافت 
کرده بود به کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری، این کمیسیون 
حق اخذ هرگونه عوارض در این مورد را از شهرداری سلب 

نمود و به نفع همکار دندان پزشک رای صادر نمود.
- برگزاری نشســت های متعدد در خصوص بررسی تعرفه 
خدمات دندان پزشکی سال 9٣ با حضور نمایندگان دیگر 
)انجمن دندان پزشکان عمومی  انجمن های دندان پزشکی 
و انجمــن ارتودنتیســت های فارس( با مســئولین اداره 
دندان پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی شیراز و نمایندگان 
ســازمان نظام پزشــکی شــیراز )دندان پزشــکان عضو 
هیأت مدیره( و تصویب تعرفه های خدمات دندان پزشــکی 

استان فارس در سال های ۹۳ و ۹۴
- اطالع رســانی در مورد فعالیت شرکت های شبه بیمه ای: 
با توجه به فعالیت های غیر قانونی برخی از شــرکت های 

شبه بیمه ای با ادعای تأمین گروهی بیمار و درخواست اخذ 
تخفیف های بیش از پنجاه درصدی خدمات دندان پزشکی، 
اطالعیه های متعددی از طریق پیامک، درج در روزنامه و 
ســایت انجمن به منظور هشدار به همکاران و شهروندان 
جهت پیشــگیری از هر گونه تضییع حقوق ایشان منتشر 
شد. هم چنین مکاتباتی با مراجع ذی ربط از جمله سازمان 
نظام پزشکی شــیراز، مجمع انجمن های پزشکی فارس و 
اداره امور دندان پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 
خصوص لزوم برخورد با آنها انجام شد. با توجه به فعالیت 
و تبلیغات گسترده آنها در اصناف مختلف شیراز نامه هایی 
به مجمع امور صنفی استان فارس و هیات امناء بازار وکیل 
جهت هشدار به کسبه و بازاریان ارسال شد. اطالعیه هایی 
نیز در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار فارس و شیراز 
درج شــد . الزم به ذکر است که از طریق سامانه پیامکی 
انجمن نیز بارها در خصوص عــدم عقد قرارداد همکاران 
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دندان پزشک با این قبیل شرکت ها هشدارهای الزم اعالم 
شده است.

- با توجه به اعالم لغو تفاهم نامه میان ســازمان های نظام 
پزشــکی جمهوری اســالمی و تأمین اجتماعی مبنی بر 
امکان پرداخت حــق بیمه کارکنان مطب های نیمه وقت 
به صورت 1٥ روزه و مشــکالتی که در این راســتا برای 
همکاران پیــش آمد مکاتبات زیادی با ســازمان تأمین 
اجتماعی و نظام پزشــکی جمهوری اســالمی و شــیراز 
در خصــوص لزوم تمدید این تفاهم نامــه تا اعالم نتیجه 
از ســوی کارگروهی که قرار اســت با حضور کارشناسان 
دو ســازمان و نیز نمایندگان انجمن های پزشکی تشکیل 
شود، انجام شــد. حضور در جلســه مذاكره با مدیر كل 

تأمین اجتماعی فارس در باره مشكل فوق الذكر.
- برگزاری جلســات متعــدد کمیتــه درمانگا ه ها جهت 
رســیدگی و پیگیری مشکالت آنها از جمله عدم دریافت 
مطالباتشــان از شرکت های بیمه، مشــکالت تعرفه و... و 

نامه نگاری های متعدد با شــرکت ســهامی بیمه ایران در 
خصوص لــزوم پرداخت بــه موقع مطالبــات همکاران 

دندان پزشک 
- ارســال پیامک های هشــدار دهنده به همــکاران در 
خصوص انجــام کالهبرداری های تلفنــی و اینترنتی از 
حساب های بانکی آنها توسط افرادی که به عنوان نماینده 
نهادهایی از قبیل کمیته امداد، شهرداری، معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشــکی از صداقت همکاران دندان پزشک  

سوء استفاده می کردند .
- شــرکت فعال در انتخابات مجمع انجمن های پزشکی 
با کاندیداتوری چهار تــن از اعضاء هیأت مدیره انجمن و 

راهیابی هر چهار تن به ترکیب مجمع به شرح ذیل: 
دکتر نازیال شهبازی، دکتر نوید ناصری، دکتر امیر عزمی 
به عنوان اعضاء هیأت مدیره و دکتر جهانگیر حســینی به 

عنوان بازرس اول 
- برگزاری انتخابات کمیته دانشــجویی با حضور نزدیک 
به 1٥0 نفر از دانشــجویان دانشــکده های دندان پزشکی 
شــیراز )دولتی، بین الملل، آزاد( و انتخاب هفت نماینده 

دانشجویی از هر سه دانشکده .
- حضــور اکثریت اعضاء هیأت مدیــره انجمن فارس در 
کنگره ٥4 تهران و در نشســت سراسری شعب انجمن و 
ارائه اجمالی عملکرد شعبه فارس در این نشست و طرح 

مشکالت و مسائل  جامعه دندان پزشکی فارس
- برگــزاری مجمــع عمومی ســالیانه عادی کــه تاریخ 
۲۹خــرداد۹۳ با حضور نمایندگان انجمــن مرکز آقایان 
دکتــر همایون فراســت و دکتر محمود میــران در این 

مجمع. بعد از گزارش عملکرد مالی و غیر مالی انجمن و 
تأیید بازرس و مجمع عمومی، انتخابات بازرس نیز انجام 
گرفت که بر اســاس آن دکتر محسن فرخنده برازجانی 
مجدداً به عنوان بازرس اصلی و خانم دکتر کتایون میرانی 

به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
- تشکیل کمیته اخالق در انجمن با مسئولیت دکتر نوید 

ناصری.
معرفی دکتر علی امامی به عنوان کارشناس رابط از سوی 
انجمن دندان پزشکی ایران شعبه فارس به سامانه ارتباط 

الکترونیکی مردمی استانداری فارس .
- برگزاری جلســات کمیته دانشــجویی و بررسی نحوه 
همــکاری دانشــجویان در برنامه های علمــی انجمن و 
نیــز فعالیت های علمــی دانشــجویان در قالب برگزاری 
همایش ها و نشســت های علمی و نیز آغاز عضوگیری از 

دانشجویان .

تغییر در ترکیب هیأت مدیره ششم
با توجه به اســتعفای دکتر جهانگیر حســینی به دلیل 
خواست ایشان به شرکت در انتخابات هیأت مدیره انجمن 
دندان پزشــکان عمومی ایران شــعبه فارس )به اســتناد 
اساســنامه انجمن دندان پزشــکان عمومی ایران ایشان 
از ادامه فعالیــت در هیأت مدیره انجمن دندان پزشــکی 
ایران شــعبه فارس منع می شــد( و قبول این اســتعفا 
توسط هیأت مدیره، آقای دکتر کوروش افشین پور که در 
انتخابات ســال 1٣9٢ به عنوان علی البدل اول برگزیده 

شده بودند به عضویت در هیأت مدیره در آمدند.

فعالیت های فرهنگی
- راه اندازی سایت جدید انجمن به آدرس
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در تلگرام با حضور نزدیک به هزار نفر
- برگزاری بیش از ده همایــش مجازی علمی در زمینه 
ترمیمی و زیبایی، کودکان، جراحی، ایمپلنت، لیزر و سه 
همایــش مجازی صنفی برای تبادل نقطه نظرهای علمی 

و صنفی در گروه تلگرام 
- مشارکت در برگزاری بازارچه نیکوکاری به نفع بیماران 
مبتــال به MS و کودکان ســرطانی با همــکاری انجمن 
MS، بنیاد امید و بیمارســتان آنکولوژی  امیر و دریافت 
کمک های نقدی همکاران، حضور فعال در محل برگزاری 
بازارچه خیریــه و معاینه بازدیدکنندگان از بازارچه بطور 
همت عالی به نفع صندوق حمایت از بیماران فوق الذکر 
و نیز جلب مشــارکت همکاران دندان پزشــک و خانواده 

هایشان جهت حضور و خرید از بازارچه خیریه
- برگــزاری با شــکوه بزرگداشــت و تکریــم ٢٨ نفر از 
پیشکســوتان و بزرگان جامعه دندان پزشــکی فارس با 
اهــداء تندیس ویژه و نیز بزرگداشــت یــاد و خاطره ٥ 
تــن از همکاران فقید کــه در زمینه های علمی صنفی و 
حرفه ای فعالیت صادقانه داشــته اند و اهــداء لوح تقدیر 
به خانواده های ایشــان. ضمناً در این مراسم به پیشنهاد 
حضار نامه ای خطاب به ریاســت دانشکده دندان پزشکی 
شــیراز جهت نامگذاری کتابخانه دانشکده به نام مرحوم 

اســتاد فقید دکتر عیســی مظفری تنظیم شد و با امضا 
شرکت کنندگان مورد تآیید قرار گرفت. پیشنهاد انجمن 
در این رابطه مورد موافقت دانشکده دندان پزشکی شیراز 
قــرار گرفت و یکی از ســالن های آموزشــی به نام دکتر 

عیسی مظفری نامگذاری شد .
- برگزاری باشــکوه مراسم بزرگداشت روز دندان پزشکی 
ســال ۹۳ در تاریخ ۲۲ فروردین با اجرای کنسرت گروه 
رســتاک، در تاالر حافظ شــیراز. در این مراســم جناب 
آقــای دکتــر بیژن اخوان آذری ریاســت وقــت انجمن 
دندان پزشکی ایران، دکتر همایون فراست و دکتر عباس 

دلورانی نیز حضور داشتند.
- برگزاری باشــکوه مراسم بزرگداشت روز دندان پزشکی 
سال ۹۴ در تاریخ ۱۱ اردیبهشت در مجتمع گردشگری 
ســرزمین ســبز صــدرا. در این مراســم از تعــدادی از 
پیشکسوتان حرفه دندان پزشکی با اهدای تندیس و کتاب 
تقدیر شد. اجرای برنامه زنده موسیقی همراه با  پذیرایی 
و صرف ناهار بخش دیگری از مراســم بود. این مراسم با 
حضور ریاســت و معاونین ســازمان نظام پزشکی شیراز، 
مجمع انجمن های پزشــکی فارس، روســای انجمن های 
پزشــکی فارس، مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکی شیراز 

و… برگزار شد.
- بازدید دانشــجویان از سرای ســالمندان بی سرپرست 
شیراز در روز عید مبعث سال۹۴ با هماهنگی و مدیریت 
کمیته دانشــجویی که با پذیرایی از ســالمندان و اجرای 

برنامه های شاد برای این عزیزان همراه بود.
- معرفی دندان پزشــکان پیشکسوت، نمونه و در گذشته 

دو ســال اخیر به ســازمان نظام پزشکی شــیراز جهت 
قدردانی از ایشان در روز پزشک .

- برگــزاری همایــش مربیان بهداشــت که بــا تالش و 
پیگیری های دکتر نوید ناصری و با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز و آموزش و پرورش فارس در قالب سمینار 
و کارگاه با شــرکت نزدیک به 600تن از مربیان بهداشت 
یک روز قبل از  ششــمین همایش کشــوری انجمن در 

تاریخ 1٣94/٧/٧ در هتل هما برگزار شد .
- گردهمایی دانش آموختگان دانشــکده دندان پزشــکی 
شــیراز در روز دوم ششــمین همایش کشــوری انجمن 
)1٣94/٧/9( با حضور تعدادی از دانش آموختگان، اساتید 
و پرسنل قدیمی دانشــکده با هماهنگی دکتر عباسعلی 

پایدار در تاالر آینه برگزار شد. 
- برگزاری یک برنامه شــاد و جذاب و ایستگاه نقاشی در 
مورد بهداشــت دهان و دندان در جنب ششمین همایش 
انجمن با حضور نزدیک به 60 نفر از دانش آموزان پســر 
مقطع دوم ابتدایی با همکاری آموزش و پرورش فارس که 
با مسئولیت و هماهنگی سرکار خانم دکتر طاهره باهری 
مقدم مسئول کمیته بهداشتی همایش انجام شد و بسیار 

مورد استقبال قرار گرفت .
- انجمن بر آن است در راستای اهداف انسان دوستانه خود 
و با مسئولیت کمیته خیریه با استفاده از یونیت و صندلی 
قابــل حمل، برنامه معاینه و خدمات ســطح اول شــامل 
فلوراید تراپی و فیشورســلینت را برای کودکان و نوجوانان 
در مناطق محروم و یا در مدارس جنوب شهر با هماهنگی 

مراجع ذیصالح پس از اخذ مجوز های الزم انجام دهد.

کارنامه انجمن دندان پزشکی ایران شعبه فارس در برگزاری چهار کنگره  علمی از سال ۹۲ تا ۹۴
دندان پزشکان در مهد ادب و فرهنگ

۱
 یازدهمین کنگره 

انجمن ارتودنتیست های  ایران
یازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران با 
شعار »نیاز و تقاضا در درمان ارتدنسی« از ۲۴ الی ۲۶مهرماه 
همزمان با عید ســعید قربان در شهر شیراز و در محل هتل 
همای این شهر برگزار شد. در این همایش بیش از ۱۲۰۰نفر 
شرکت کننده از سراسر کشور از میان همکاران دندان پزشک 
عمومی و متخصص و به ویژه متخصصین ارتودنســی حضور 

داشتند. 
در مراسم افتتاحیه دکتر پاکشیر، رییس کنگره، در سخنانی 
نگرانی خود را در خصوص عدم تناســب تعداد دانشکده های 
دندان پزشــکی با شاخص سالمت بهداشــت دهان و دندان 
ابراز کرد. دکتر شهال مومنی، دبیر علمی کنگره نیز گزارشی 
از وضعیــت علمی کنگره و تعداد مقاالت ارســال شــده و 
برنامه ریزی ســخنرانی ها و کارگاه های علمی و عملی و ارائه 
نمود. دکتر نویــد ناصری نیز به عنــوان نماینده دو انجمن 

دندان پزشــکی ایران و انجمن ارتودنتیستهای ایران– شعبه 
فارس به حضار خوش آمد گفت. پخش کلیپ کنگره یازدهم 
و کلیپ کنگره دوازدهم نیز از بخش های برنامه افتتاحیه بود. 
در قســمتی از برنامه دو قطعه موسیقی زنده توسط یکی از 
هنرمندان شیرازی اجرا شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
برنامه های علمی ســخنرانی در دو سالن انجام می شد که در 
ســالن وصال برنامه های تخصصی ارتدنسی با حضور اساتید 
ایران و خارجی و در ســالن نگار سخنرانی های قابل استفاده 
برای همکاران دندان پزشــک عمومی و ســایر تخصص ها با 
اســتفاده از مقاالت رسیده و سخنران های مدعو برنامه ریزی 
شده بود. کارگا ه های علمی توســط اساتید مطرح در زمینه 
ترمیمی زیبایی، ایمپلنت، اندو و پروتز برگزار شــد که بسیار 

مورد توجه و استقبال همکارن واقع شد. 
از برنامه های جنبی کنگره برگــزاری اختصاصی نمایش نور 
و صدا در تخت جمشــید و ضیافت شــام بــرای ۶۰۰ نفر از 
میهمانان در شــب اول و اجرای کنســرت اختصاصی گروه 
رســتاک در تاالر حافظ در شــب دوم بود که ایامی خاطره 
انگیز را برای میهمانان و خانواده های گرامی شــان به یادگار 

گذاشت. 
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برنامه اختتامیه در بعدازظهر روز جمعه با ســخنرانی دکتر 
پاکشیر، دکتر صفوی، دکتر شهبازی و دکتر ناصری برگزار 
شد و از تمام دســت اندرکاران برگزاری همایش قدردانی 
به عمل آمد. مراسم با گرفتن عکس های یادگاری به پایان 

رسید. 
حضــور شــرکت پــگاه فــارس و توزیــع شــیر در بین 
بازدیدکنندگان از کنگره و نمایشگاه و انجام رایگان آزمایش 
تراکم ســنجی استخوان برای شــرکت کنندگان از اتفاقات 
خوب کنگره و نمایشــگاه بود. هم چنین ســازمان برنامه 
جهانی غذا همراه با نمایندگان این ســازمان در ایران و نیز 
نماینده علمی خود دکتر عزیزاله کمالی حضور چشمگیری 
در کنگره با ارائه ســخنرانی در مورد تغذیه و زندگی سالم 
داشتند. بیمه کارآفرین تمامی شرکت کنندگان و شرکت ها 

را در طول برگزاری کنگره بیمه حوادث کرده بود. 

۲
چهارمین کنگره انجمن 

دندان پزشکی ایران– شعبه فارس
چهارمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران– شعبه فارس 
با عنوان »باور ها و پندار ها در دندان پزشــکی« با رویکردی 
انتقادی، علمی به تبلیغات در حوزه علوم، مواد و تجهیزات 
دندان پزشــکی در تاریخ ۱۰ الی ۱۲ آبــان ماه ۱۳۹۱ در 
شــیراز و در محل هتل هما با حضــور بیش از ۱۲۰۰ نفر 
شرکت کننده برگزار شد. بیش از هشتاد سخنرانی در قالب 
۱۵ پانل علمی ترکیبــی و تحقیقات و نوآوری، ۱۴ کارگاه 
عملی، یک پانل صنفی، یک پانل فرهنگی هنری و ارائه ۵۰ 
پوســتر علمی محتوای این کنگره بود. برنامه پیش کنگره 
نیز در قالب ۱۰ سمینار مدون با موضوع های اندو، ترمیمی، 
جراحی، پروتز بــا مجموع ۵۰امتیاز با هدف افزایش امتیاز 
شــرکت کنندگان در همایش برگزار شــد. نشست فصلی 
هیات مدیره شــعب انجمن دندان پزشــکی ایران با حضور 
بیش از ۴۵ نفــر از اعضاء این هیات مدیره ها با هیات مدیره 
انجمن دندان پزشکی ایران و منتخب در خصوص مشکالت 
و چالش های پیش روی جامعه دندان پزشکی کشور برگزار 

گردید. 
در بخش نمایشــگاه نزدیک به ۷۰ شرکت فعال در زمینه 
مواد و تجهیــزات و نیــز انجمن ها، مراکز و ســازمانهای 
فرهنگی، صنایع دســتی و خیریــه از جمله برنامه جهانی 
غذای ســازمان ملل، انجمن  ام اس و کمیته خیریه انجمن 

دندان پزشکی فارس حضور داشتند. 
دیدار از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و مذهبی و نیز اجرای 

برنامه موسیقی و شعرخوانی از برنامه های جنبی این کنگره 
بود که بسیار مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. 

در مراسم افتتاحیه و اختتامیه این همایش مدیران انجمن 
دندان پزشــکی ایران از فعالیت های شعبه فارس قدردانی 

کردند. 

۳
 پنجمین کنگره انجمن 

دندان پزشکی ایران– شعبه فارس
همایش ســه روزه و نمایشــگاه ســالیانه مواد و تجهیزات 
انجمن دندان پزشــکی ایران – شعبه فارس بابیست و نیم 
امتیاز مداوم در تاریخ ۳ الی ۵ دیماه ۱۳۹۳در شهر شیراز 
و در محــل هتل هما برگزار شــد. در ایــن همایش که با 
محوریت رشــته های ترمیمی پروتز، اندو، ایمپلنت و لیزر و 
عموماً در قالب کارگاه های علمی و آموزشــی انجام گردید 
نزدیک به هفتصد نفر همکار دندان پزشک از سراسر کشور 
شرکت کردند. نمایشگاه جانبی نیز که با حضور نزدیک به 
۵۰ شــرکت مواد و تجهیزات معتبر کشور بر پا شد بیش از 

۲ هزار بازدید کننده داشت. 
در مراســم افتتاحیه این همایش که بــا یک پانل صنفی 
ادامه یافت پس از خوش آمد گویی توســط ریاست انجمن 
فارس و قرائت پیام دکتر بیژن اخوان آذری، ریاست محترم 
انجمن دندان پزشــکی ایران، دکتر ســعید عسکری دبیر 
محترم شورای تخصصی دندان پزشکی کشور، دکتر علیرضا 
زالی ریاست کل ســازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران، دکتر محمد علی افتخاری عضو ارشــد شــورایعالی 
دندان پزشکی کشور و از موسســین جامعه دندان پزشکی 
ایران در سال ۱۳۴۱ و نویسنده کتاب تاریخ دندان پزشکی 
ایران حضور داشــته و ســخنان مبســوطی را در رابطه با 
جایگاه دندان پزشکی در نظام سالمت و مشکالت و مسائل 
جامعه دندان پزشــکی کشور ایراد کردند. هم چنین در این 
پانل صنفی به ســواالت همکاران در موارد فوق الذکر پاسخ 

داده شد. 
پانل های علمی در چند ســالن و با اســتقبال بسیار زیاد 
همکاران برگزار شــد و ما را بر آن داشــت که در برنامه ها 
و همایش های آینده نیز تعــداد کارگاه هار افزایش دهیم. 
برای اولین بار در تاریخ همایش ها و در یک تعامل بســیار 
خوب و سازنده با دادگســتری فارس دو تن از نمایندگان 
نهاد دادســتانی در روزهای همایــش حضور یافته و ضمن 
حضور در یک دفتر مشاوره قضایی ویژه همایش به سواالت 
همکاران در زمینه های حقوقی و قضایی پاســخ دادند. هم 
چنیــن ضیافتی با حضــور میهمانان، مدیــران و کارکنان 
شــرکت های حاضر در نمایشــگاه و خانواده های یشان در 
مجتمع عظیم گردشگری سرزمین سبز صدرا )گرین لند( 
برگزار شد. این مراسم با هنرنمایی گروه موسیقی بیستون 
به مدیریت آقایان اســترحام الری و مهبودی و نیز جناب 
آقای حسین میری از هنرمندان شایسته استان فارس آغاز 
شد و با پذیرایی شام پایان یافت و اوقات خوشی را آنچنان 
که همه حاضران بــر آن متفق القول بودند برای ایشــان 

فراهم آورد. 

۴
 ششمین کنگره انجمن

دندان پزشکی ایران – شعبه فارس
ششــمین کنگره کشــوری انجمن دندان پزشکی ایران– 
شعبه فارس یادمان اســتاد فقید دانشکده دندان پزشکی 
شــیراز و دانشــگاه پنســیلوانیا، زنده یاد دکتر عیســی 
مظفری، در شهر شــیراز از تاریخ ۸ الی ۱۰ مهرماه سال 
۱۳۹۴ مقارن با اعیاد ســعید قربان و غدیر خم در محل 

هتل هما برگزار شد. 
در ایــن همایــش که با شــرکت بیــش از ۱۰۰۰ تن از 
دندان پزشــکان سراســر کشــور برگزار شــد میهمانان 
ارجمندی همچون ریاســت و اعضاء محترم هیأت مدیره 
انجمن مرکز، عضو محترم شورایعالی دندان پزشکی ایران، 
ریاست محترم کل سازمان نظام پزشکی، ریاست محترم 
مجمع عمومی نظام پزشکی کشور و هیأت همراه ایشان 
و اساتید بزرگوار دانشکده دندان پزشکی شیراز و جمعی از 
مسئوالن حوزه دندان پزشکی شهر شیراز و استان فارس، 
اعضاء محتــرم مجمع انجمن های پزشــکی فارس و نیز 
خانواده زنده یاد دکتر عیسی مظفری داشتند که با قدوم 

پر مهرشان این نشست علمی را مزین کردند. 
در مراسم افتتاحیه پس از خوش آمد گویی توسط دکتر 
شهبازی ریاست انجمن فارس، دکتر نوید ناصری ریاست 
همایش، دکتــر غالمرضا غزنوی ریاســت انجمن، دکتر 
محمدعلی افتخاری عضو محترم شورایعالی دندان پزشکی 
ایران، دکتر علی تاجرنیا ریاســت EXCIDA۵۶ به ایراد 
ســخنرانی پرداختند و در ادامه با اهداء لوح ســپاس به 
خانواده دکتر مظفری از خدمات شایسته علمی پژوهشی، 
آموزشــی اخالق و منش واالی این استاد برجسته تقدیر 

به عمل آمد. 
پس از مراســم افتتاحیه، نمایشگاه جنبی همایش نیز با 
حضور ریاســت و ســایر اعضاء محترم انجمن مرکز و با 
همراهی دکتر نوید ناصری ریاســت همایش، دکتر امیر 
عزمی قائم مقام رئیس همایــش، دکتر علی امامی دبیر 
اجرایی و مســئول امور نمایشــگاه دکتر دردانه عطاپور 
خزانه دار انجمن و دیگر اعضاء هیأت مدیره انجمن فارس 
گشایش یافت. الزم به ذکر اســت در این همایش بیش 
از ۴۰ ساعت ســخنرانی و ۹ کارگاه علمی و آموزشی در 
زمینه های اندو، ترمیمی زیبایی، ایمپلنت، لیزر و پروتز با 

حضور اساتید مطرح ایرانی و خارجی برگزار شد. 
هم چنین یک پانل صنفی بــا حضور دکتر علیرضا زالی 

ریاســت کل سازمان نظام پزشــکی، دکتر عباس آقازاده 
رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی کشور، دکتر الری پور 
مدیر کل روابط عمومی ســازمان نظام پزشکی جمهوری 
اســالمی ایران و نیز دکتر نوید ناصری ریاست همایش، 
عضو شــورایعالی نظام پزشکی کشور و عضو هیأت مدیره 
سازمان نظام پزشکی شیراز و دکتر شهبازی رئیس انجمن 
فارس در خصوص بحث و بررســی پیرامون مشــکالت 
صنفی مبتالبه جامعه دندان پزشکی کشور و استان فارس 
از جمله گســترش بی رویه دانشکده های دندان پزشکی و 
افت کیفیت آموزش، مالیات، عوارض متنوع شــهرداری، 
تبلیغات جامعه پزشکی، و فعالیت غیر شفاف شرکت های 
شبه بیمه ای توســط دکتر علی امامی مطرح شد و پس 
از ایــراد نقطه نظرهای دکتر زالــی، دکتر آقازاده و دکتر 
الری پور، مطالب تکمیلی توســط دکتــر نوید ناصری به 
خصوص در مورد تعدد دانشــکده های دندان پزشــکی و 
کیفیــت پایین آموزش به ویژه در دانشــکده های جدید 
التاســیس که هم به لحاظ فضــای فیزیکی و هم نیروی 
انســانی هیأت علمی، تکنسین و پرســتار مورد نیاز در 
شــرایط نامطلوبی قــرار دارند و نیز در مــورد عوارض و 
تبعات نامطلوب فعالیت شــرکت های شــبه بیمه ای ارائه 
شــد. در پایان مقــرر گردید که جمع بندی مســائل و 
مشکالت به منظور پیگیری از سوی سازمان مرکزی نظام 

پزشکی به این سازمان ارسال گردد. 
نمایشــگاه جنبی مــواد و تجهیزات ایــن همایش نیز با 
حضور۴۱ شرکت معتبر در این حوزه در ۱۵۰۰ متر مربع 

فضا برگزار شد. 
الزم به ذکر است حضور و همکاری های ارزنده دکتر امیر 
عزمی دبیر انجمن و قائم مقام ریاســت ششمین کنگره 
انجمن دندان پزشکی ایران– شعبه فارس که در کنگره ها 
و همایش های قبلی همواره عالوه بر مسئولیت های اجرایی 
و علمــی مهم، امور هماهنگی و مدیریت نمایشــگاه های 
جانبی را بعهده داشته اند در برنامه ریزی های بخش علمی 
و کارگاههای آموزشــی ششمین همایش نیز بسیار قابل 
تقدیر و تحسین بود که جای دارد از ایشان به عنوان یک 

مدیر اجرایی قوی به نحو مطلوب و پسندیده ای قدردانی 
گردد. 

 همایش پس از ســه روز در ساعت ۱۳ روز جمعه خاتمه 
یافت و اختتامیه با حضور دست اندرکاران همایش و گروه 

اجرایی و گرفتن عکس یادگاری برگزار شد. 
برنامه های جانبی این همایش: 

همایش مربیان بهداشت اســتان با هماهنگی آموزش و 
پرورش استان فارس که یک روز قبل از برگزاری همایش 
اصلی با حضور ۶۰۰ نفر از مربیان مناطق مختلف آموزش 
و پرورش با پیشنهاد و تالش ها و پیگیری های قابل تقدیر 
دکتر نوید ناصری در قالب ســخنرانی و کارگاه آموزشی 
در هتل هما و یکی از مراکز بهداشــتی شیراز برگزار شد. 
قابل ذکر اســت که اداره بهداشت دهان و دندان دانشگاه 

علوم پزشکی فارس نیز با این همایش همکاری داشت. 
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده دندان پزشکی شیراز 
کــه با موافقت و هماهنگی شــورای برگزاری ششــمین 
کنگــره انجمن دندان پزشــکی ایران – شــعبه فارس با 
حضور جمــع کثیری از فارغ التحصیالن این دانشــکده، 
اســاتید و همکاران پیشکســوت و کارمندان و پرســنل 
قدیمی دانشــکده در دومین روز همایش از ساعت ۱۸-
۱۶در محل ســالن آینه برگــزار گردید بــه قدردانی از 
اساتید قدیمی تجدید خاطره ها و دیدار همکاران قدیمی 

اختصاص یافت. 
این برنامه با همکاری دکتر عباسعلی پایدار برگزار شد و 
با گرفتن عکس یــادگاری در یک قاب و با حضور اعضاء 
هیأت مدیره انجمن، دانش آموختگان، اســاتید و ســایر 

حاضران پایان یافت. 
 حضور پر شور و نشــاط دانش آموزان پسر مقاطع دوم و 
سوم ابتدایی یکی از مدارس ناحیه دو شیراز در یک برنامه 
شاد و ایستگاه نقاشی در مورد بهداشت و دهان به همت 
و مدیریت دکتر نوید ناصری ریاست همایش، هماهنگی 
دکتر علی امامی دبیر اجرایی همایش و همکاری کمیته 
دانشجویی انجمن که در سالن نگار هتل هما برگزار شد 

و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. 
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