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یادداشت سردبیر

دکتر گلرخ ثریا
جراح دندانپزشک

سال ها بود که در مطب و در بین وقت بیماران، دوست داشتم همراه با نوشیدن یک فنجان چای، مجله 
دندانپزشکی مطالعه کنم که بتواند خارج از فضای سنگین علمی، لحظاتی آرامش را مهمان ذهنم کند 
و اوقات فراغت کوتاهم را به عنوان دندانپزشک، با موضوعات جالبی که متناسب با فضای حرفه ام باشد، 

پُر نماید و متاسفانه سرانگشتان جستجوگرم، در این جستجو ناکام می ماند.
روزها و ماه ها به سابقه دوازده ساله ام در مطبوعات کشور می اندیشیدم، چه روزهایی که به عنوان 
خبرنگار روزنامه همشهری، در کنگره های دندانپزشکی، پای صحبت اساتید می نشستم و چه روزها 
و چه شب هایی که به عنوان دبیر سرویس دندانپزشکی هفته نامه سالمت، مقاله پشت مقاله و گزارش 

پشت گزارش درباره موضوعات روز دندانپزشکی، تهیه و چاپ می کردم.
سرانجام در تابستان سال۱۳۹۶، تصمیم گرفتم، ما حصل این تجارب را، در قالب یک مجله 
دندانپزشکی منحصر به فرد و متفاوت، در اختیار جامعه محترم دندانپزشکی ایران قرار دهم و اکنون 
بعد از بیش از یک سال،  تالش و ممارست، با کمال مسرت و شادی، این فرزند جوان را به این جامعه 

فهیم تقدیم می نمایم.
اکنون نخستین شماره ماهنامه »جهان دندان پزشکی« در دستان شماست. بر آن هستیم که این 
شما  روی  پیش  چالش های  و  فرصت ها  شادی ها،  مشکالت،  واقعیت ها،  از  آیینه ای  ماهنامه، 
دندانپزشک عزیز باشد تا بتوانیم با تعاملی موفق، دری تازه به دنیای آگاهی و دانش روز دندانپزشکی 

جهان بگشاییم.
قرار است، صفحاتی ویژه به دیجیتال مارکتینگ، مدیریت مطب، قانون و اصول مطب داری و 
دکوراسیون مطب اختصاص دهیم و همچنین در صفحات راهنمای سفر، مهاجرت، ادامه تحصیل و 

سرمایه گذاری پاسخگو ذهن پویای شما باشیم.
تولد »ماهنامه جهان دندان پزشکی« را با فرا رسیدن بهار زیبا، به فال نیک می گیریم و بهترین ها را در 

جشن طبیعت برای شما آرزومندیم.

بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک 

آسمان آبی و ابر سپید 
برگ های سبز بید 

عطر نرگس رقص باد 
نغمه شوق پرستوهای شاد 
خلوت گرم کبوترهای مست 
نرم نرمک می رسد اینک بهار 

خوش به حال روزگار 
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آقای دکتر، یکی از چالش های دندان پزشکان 
از  بهره گیری  با  زیبا  لبخند  طراحی  در 
مورد  در  تصمیم گیری  زیبایی،  روش های 
ما  شما  نظر  به  است.  بیمار  درست  انتخاب 
در  انتخاب های غلط  از  می توانیم  ما  چگونه 

پذیرش بیماران زیبایی پیشگیری کنیم؟

ما دندان پزشکان معموال با دندان های بیماران برای خلق 
یک لبخند زیبا سروکار داریم. ولی زیبایی لبخند بیمار 
مراجعه کنندگان  دندان های  بر  تمرکز  و  توجه  با  فقط 
حاصل نخواهد شد. ما نمی توانیم یک لبخند زیبا را بدون 
توجه به فرم لب ها، روابط درست بین فک ها و دندان ها، 
فرم کلی صورت و همچنین وضعیت زبان، طراحی کنیم. 
هر دندان پزشکی باید به فرم طبیعی لب ها در ارتباط با 
دندان ها و روابط درست بین فک ها و جفت شدن ایده آل 
دندان ها اشراف کامل داشته باشد تا بتواند با در نظر داشتن 
فرم استاندارد، تشخیص دهد که انواع طبیعی و غیرطبیعی 

در این مجموعه کدامند و طرح درمان درست را انتخاب 
کند.

به رابطه درست بین فک ها و دندان ها اشاره 
دندان پزشکی  درمان های  بین  مرز  کردید، 

زیبایی و ارتودنسی کجاست؟
مطب های  به  مراجعه کنندگان  اصلی  شکایات  از  یکی 
زیبایی، روی هم قرار گرفتن نادرست دندان هاست که 
اغلب مورد مناسبی برای درمان های زیبایی نیستند. طرح 
درمان درست برای این بیماران، ارتودنسی است. گاهی 
اوقات، ناهنجاری های دندانی در حد بسیار کم است که 
که  است  نقطه ای  همان  این  نیست.  واجب  ارتودنسی 
می توان درمان زیبایی را انتخاب کرد که تصمیم مهمی 
است. تشخیص درست این حالت، در موفقیت آتی درمان 
زیبایی نقش به سزایی خواهد داشت. اما افرادی که دچار 
هستند،  دندانی  سایش های  و  دندانی  پوسیدگی های 
انتخاب مناسب تری برای درمان های زیبایی هستند. اما 

گفت وگو با دکتر علی یزدانی
 درباره طراحی لبخند زیبا

صرفا به خاطر 
طراحی لبخند زیبا 

دندان های سالم 
افراد را تراش ندهید

دکتر علی یزدانی عزیز را بسیاری از دندانپزشکان 
ترمیمی  دندانپزشکی  پدر  به عنوان  ایران،  امروز 
محضر  در  و  می شناسند  معاصر  زیبایی  و 
سال هاست،  ایشان  کرده اند.  شاگردی  ایشان 
دانسته های خود را بدون چشم داشت و با دستان 
باز و ذهن روشن در اختیار دندانپزشکان این مرز 
و بوم قرار داده اند. در شماره نخست مجله جهان 
دندانپزشکی، با دکتر یزدانی عزیز، درباره تب و تاب 
باالی دندانپزشکی زیبایی در این روزها و به قول 
معروف »فوت آخر کوزه گری«در طراحی یک لبخند 

زیبا به گفت وگو نشسته ایم.

  گفتگو: دکتر گلرخ ثریا
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مهم تر از همه از بین بردن علت آسیب به زیبایی و ساختار 
دندان است تا درمان های زیبایی موفق تری داشته باشیم.

یعنی چه؟
اگر دندان پیشین  یک مزاح وجود دارد که می گویند 
کودکی آسیب دید، پس از ترمیم دندان به والدین او توصیه 
کنید که دوچرخه او را بفروشند تا علت آسیب برطرف 
شود. این مطلب کنایه به این اصل در دندان پزشکی دارد 
که ما به عنوان مثال قبل از درمان های زیبایی برای افرادی 
که سایش دندانی به علت مصرف ترشی دارند، نخست به 
بیمار توصیه کرده که از مصرف ترشیجات خودداری کرده 

و سپس درمان زیبایی خود را آغاز کند.

روش  که  سال هاست  شما  دکتر  آقای 
سخنرانی ها  کنگره ها  در  را  ونیر  کامپوزیت 
به دندان پزشکان اموزش می دهید و توصیه 
روکش های  انواع  وجود  با  چرا  می کنید، 
برای  شما  تاکید  و  توصیه  سرامیکی، 

درمان های زیبایی ونیر کامپوزیت است؟
به دلیل محافظه کارانه بودن و عدم تراش دندان. ما به 
عنوان دندان پزشک نباید، صرفا به خاطر طراحی لبخند، 
دندان های سالم فرد تراش دهیم و فقط با استفاده از 
کامپوزیت ها و باندینگ ها می توانیم بخش های دچار نقص 
را بازسازی کنیم. این درمان ها از هر نظر نسبت به تراش 

روکش های زیبایی به نفع بیمار است.

چنین  با  دندان پزشکان  عمده  چالش 
بعضی  گاهی  که  چیست  درمان هایی 

دندان پزشکان از آن خودداری می کنند؟
و  می شود  انجام  مطب  در  فرایند  کل  اینکه  دلیل  به 
ارتباط است و  این درمان در  با  دندان پزشک مستقیم 
البراتوار نقشی ندارد، امکان خطا در آن باالست. چون در 
داخل دهان نمی توان دندان ها را از تمام جهات به سادگی 
البراتوار بررسی کرد. نکته اصلی دیگر اهمیت دقت به لبه 
لثه ای ترمیم است که نباید به هیچ عنوان لج یا پله داشته 

باشد که مبادا در آینده باعث تغییر رنگ و پوسیدگی در 
آن ناحیه از ترمیم زیبایی شود لبه چاقویی در این ناحیه 
مهم است. نکته بعدی چالش انتخاب رنگ است که بسیار 
حایز اهمیت است. همچنین اگر درمان زیبایی به درستی 
به خصوص در فک پایین انجام نشود و عدم توجه به بایت 
بیمار و بلند کردن زیاد این دندان ها بعدها منجر به مشکالت 

مفصل گیجگاهی فکی و یا آسیب ترمیم خواهد شد.

تراش  به  نیاز  هم  آن  چطور؟  »لومینییرز« 
دندان ندارد.

به نظر من چون این پوسته های پیش ساخته، با مواد هم 
رنگ دندان باید روی باند شوند، هیچ گاه دقت ترمیم های 
مستقیم را نخواهد داشت. نکته اصلی دیگر این است که 
عدم تراش مطلق در این درمان وجود ندارد زیرا باید این 
پوشش های پیش ساخته را روی دندان سوار کرد و در هر 

صورت نیاز به آماده سازی دندان وجود دارد.

نظرتان در مورد استفاده از »یو ونیر« به عنوان 
یک  دندان پزشکی  درمان های  برای  قالب 

دست تر چیست؟
به نظر من مثل این است که داوینچی با یک شابلن نقاشی 
مونالیزا را طراحی کرده باشد. هیچ گاه در درمان های زیبایی 
به دنبال قالب نباشید و هنر دست است که معجزه می کند. 
برای کار زیبایی باید وقت بگذارید و دقت کنید، هیچ گاه 
یک قالب کلی برای همه وجود ندارد. همچنین امکان عدم 

کنترل کامپوزیت از زیر قالب به زیر لثه وجود دارد

و سخن آخر؟
همه مردم به دنبال زیبایی هستند، گاهی یک ترمیم 
زیبایی درست می تواند از تزریق لب به مراتب لبخند فرد 
را زیباتر کند و سخن آخر اینکه اگر درمان زیبایی درست 
انجام شود، درست مانند دندان طبیعی کار خواهد کرد، 
توصیه هایی مانند عدم سیب گاز زدن با ترمیم زیبایی 
غیرمنطقی است و اگر درمان اصولی انجام شده باشد، نیاز 

به چنین توصیه هایی نیست.
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نگاهی به خطرات شغلی در کمین دندانپزشكان

آنچه شما را در مطب دندانپزشکی تهدید می کند

  نیکی پرهام

دندانپزشکان هر روز با انواع مواد شیمیایی و اشعه ایکس سر و کار دارند 
و بدتر از آن، این رده از پزشکان نمی توانند پشت میز بنشینند و به معاینه 

بیماران مشغول شوند.
دستکش های التکس، نخستین مواد شیمیایی هستند که دستان 

دندانپزشکان را دست کم سه تا چهار ساعت در یک روز دربرمی گیرند.
شاید اولین چیزی که با شنیدن نام حرفه دندانپزشکی به ذهن شما خطور 
کند، آن است که این حرفه بسیار درآمدزا است ولی حقیقت این است که 
دندانپزشکی در ردیف مشاغل دشوار در سراسر جهان به شمار می آید. 

دندانپزشکان هر روز با انواع مواد شیمیایی و اشعه ایکس سر و کار دارند و 
بدتر از آن، این رده از پزشکان نمی توانند پشت میز بنشینند و به معاینه 

بیماران مشغول شوند بلکه باید هر چند دقیقه یک بار موقعیت بدنشان را 
تغییر و گردن، کمر و ستون مهره هایشان را در وضعیت متفاوتی قرار دهند که 

گاه این حالت های گوناگون بدن می تواند بسیار مخاطره آمیز باشد.

سالمت شغلی
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دندانپزشکی  هر  از  اگر 
مهم ترین  که  کنید  سوال 
مشکل شما در هنگام کار چیست، بدون 
اسکلتی  عضالنی-  دردهای  از  شک 
شکایت خواهد کرد. حتی دندانپزشکان 
جوان و یا دانشجویان دندانپزشکی این 
تجربه کرده اند، مشکلی که  را  مشکل 
در صورت بی توجهی به آن می تواند در 
درازمدت به ناتوانی جسمانی، جراحی 
و یا حتی بازنشستگی اجباری از کار و 
حرفه منجر شود. ایستادن های طوالنی، 
خم کردن طوالنی گردن، انجام حرکات 
وضعیت  یک  در  گرفتن  قرار  تکراری، 
نامناسب به مدت طوالنی، استرس های 
شغلی، همه و همه زمینه بروز دردهای 
زندگی  در  را  اسکلتی  عضالنی- 

دندانپزشکان به وجود می آورند.
سالمت  حفظ  برای  روش  بهترین 
استخوان ها و عضالت، انجام ورزش های 
کششی است. دندانپزشکان باید انجام 
این حرکات را به عنوان بخشی از برنامه 
روزانه خود قرار دهند و همچنین در 
هنگام کار کردن روی بیمار، تالش کنند 
و  گرفته  قرار  درست  موقعیت های  در 
ارتفاع بیمار نسبت به بدن خودشان را 

تنظیم کنند.

دندانپزشکی  حرفه 
شغلی پراسترس است و این 
استرس از دوران گذراندن دانشکده آغاز 
می شود. دانشجویان موظف اند در هر نیم 
ترم، کارهای عملی زیادی شامل تراش 
دستگاه های  ساختن  گچی،  مدل های 
ارتودنسی، مدل های دندان مصنوعی و...

را به استادان خود تحویل دهند و تعداد 
درمان  موفقیت  با  را  بیمار  مشخصی 
کنند. در مطب یا کلینیک دندانپزشکی 
و  دارد  ویژه ای  وضعیت  نیز  بیمار  هر 
عمومی  دندانپزشک  یک  که  آنجا  از 
تقریبا بیشتر کارهای دندانپزشکی مثل 
جراحی، جرم گیری، ترمیمی و یا انواعی 
از ارتودنسی را انجام می دهد، باید در 
هر لحظه انتظار داشته باشد که بیماری 
دیگری  از  متفاوت  مشکلی  با  جدید، 
از  او،  درمان  مسوولیت  که  شود  وارد 
تشخیص تا درمان برعهده دندانپزشک 
است. بسیاری از کارهای دندانپزشکی 
مثل عصب کشی، شانس شکست هایی 
را به دنبال دارند که گریز از این شرایط 
یا  و  دندان  ریشه  شدن  سوراخ  مثل 
عصب کشی ناموفق، ذهن دندانپزشکان 
را در حین درمان و حتی در روزهای پس 

از آن به خود مشغول می کند.

 
استرس 

پایان ندارد

دردهای 
عضالنی-  

اسکلتی

می گویند رادیوگرافی چشم دندانپزشکان است و دندانپزشکان با تجربه بدون گرفتن یک کلیشه رادیوگرافی 
مناسب، درمان دندانپزشکی خود را  آغاز نمی کنند. بنابراین حداقل به تعداد بیمارانی که در یک روز به مطب 
مراجعه می کنند، دندانپزشک در معرض تابش اشعه ایکس قرار می گیرد. برای حفاظت از خود در برابر اشعه تالش کنید اتاقی 
مخصوص با دیواره های سربی برای تهیه رادیوگرافی در مطب تدارک ببینید ولی اگر فقط از دیوار سربی در مطب استفاده 
می کنید، باید در مثلثی پشت دیوار سربی قرار گیرید که اضالع آن مثلث زوایای ۹۰ درجه و ۱۳۵ درجه با مسیر تابش اشعه 

مرکزی بسازند. بهتر است از پیش بندهای سربی برای بیماران استفاده شود.

 
حفاظت در 
برابر اشعه
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التکس،  دستکش های 
نخستین مواد شیمیایی هستند 
که دستان دندانپزشکان را دست کم سه تا 
چهار ساعت در یک روز دربرمی گیرند. 
مواد  این  به  دندانپزشکان  برخی  گاهی 
حساسیت پیدا می کنند و استفاده از این 
دستکش ها برایشان بسیار دشوار می شود. 
مواد شیمیایی ضدعفونی کننده که برای 
پاک کردن سطوح و برخی ابزار دندانپزشکی 
استفاده می شوند، بعد از اینکه هر بیمار 
مطب را ترک می کند، در فضای مطب پخش 
می شوند که می توانند در درازمدت اثرات 
نامطلوبی بر سالمت پوست و دستگاه تنفس 
دندانپزشکان به جای بگذارند. استفاده از 
ماسک های مناسب هنگام استفاده از مواد 
شیمیایی در مطب می تواند به حفظ سالمت 
ریه ها و دستگاه تنفسی دندانپزشکان کمک 

شایانی کند.

نمایشگاه  یک  به  اگر 
تجهیزات  و  محصوالت  ارائه 
خواهید  باشید،  زده  سری  دندانپزشکی 
دندانپزشکی  تجهیزات  روز  هر  که  دید 
جدیدی طراحی می شوند که با داشتن 
قابلیت های چشمگیری به دندانپزشکان 
کمک می کنند تا بدنشان را در موقعیت 
انجام درمان های  مناسب تری در هنگام 
دندانپزشکی قرار دهند. "تابوره" یا همان 
صندلی دندانپزشکی که پستی و بلندی های 
بدن انسان را تقلید می کند و یا "یونیت های" 
دندانپزشکی که مفاصل متعددی دارند و 
می توانند در جهات مختلف حرکت کنند، 
شاید  آمده اند.  دندانپزشکان  کمک  به 
این وسایل با طراحی های جدید در ابتدا 
بسیارگران باشند ولی در درازمدت می توانند 
به سالمت جسمی و روانی دندانپزشک 

کمک شایانی کنند.

ارگونومی 
وسایل 

دندانپزشکی

مواد 
شیمیایی 

وارد می شوند

با ماده ای  دندانپزشکان هر روز در مطب 
ترمیمی به نام آمالگام کار می کنند. آمالگام که 
همان ماده پرکننده نقره ای رنگ است. آلیاژی است که 
حاوی مقادیر زیادی فلز جیوه است که می تواند در مقادیر 
زیاد برای سالمت انسان خطرناک بوده و سمی باشد. هنگام 
پرکردن حفرات تراش داده شده در دندان با آمالگام و یا 
برداشتن آمالگام های قدیمی، ذرات جیوه در فضای مطب 
پخش شده و بخارات جیوه در فضای مطب پراکنده می شوند 
اینکه  که سالمت دندانپزشکان را تهدید می کنند. برای 
جیوه کمتر برای دندانپزشکان دردسرساز شود، راهکارهای 

جالبی وجود دارد:
 با آب خنک کار کنید: هنگامی که پرکردگی های 
دندانپزشکی(  )مته  توربین  با  را  قدیمی  آمالگام 
برمی دارید، آب خنک را روی دندان اسپری کنید. چون 
هنگامی که برداشتن آمالگام را آغاز می کنید، بخارهای 

جیوه از سطح دندان متصاعد می شوند.

 یک مکنده قوی: از یک مکنده  قوی در محیط دهان 
استفاده کنید. پالیشن کردن آمالگام، سطوح خطرناکی از 

جیوه را در فضا پراکنده می کند که می تواند سمی باشد.
 منبع هوا برای بیماران: اگر مشغول کار کردن با 
یا  هوا  ماسک  یک  هستید،  بیمار  دهان  در  آمالگام 
اکسیژن روی بینی او قرار دهید تا بیمار بخارات جیوه را 

از راه دهان خود تنفس نکند.
 بهداشت آمالگام: ذرات آمالگام اضافی را در یک 
محلول ثبوت رادیوگرافی و یا محلول گچ و آب بریزید 
و در کوتاه ترین زمان ممکن در ظروف سربسته از مطب 

خارج کنید.
پایان کار با آمالگام: بعد از پایان پرکردگی دندان 
با آمالگام، دهان بیمار را با آب خنک حداقل۳۰ ثانیه 
بشویید و ساکشن کرده و دستکش هایتان را عوض کنید 
و برای ادامه کار روی سایر دندان های بیمار یک جفت 

دستکش جدید بپوشید.

 
ردپای 
جیوه
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سکانس دوم

اینجا یکی از خیابان های جنوب شهر 

است. با پرس وجوی زیاد سرانجام محل 

مطب دندان پزشکی ذکر شده در آگهی 

را پیدا می کند. طبقه سوم یک آپارتمان 

فرسوده. هر چقدر به دنبال تابلوی مطب 

می گردد، خبری از تابلوی مطب با ذکر نام 

دندان پزشک نیست. فقط در یک تابلوی 

کوچک نوشته شده است: »دندان پزشکی«. 

وقتی به در آپارتمان طبقه سوم می رسد، 

محلی را می بیند که فقط داشتن یک یونیت، 

خاطره مطب دندان پزشکی را در ذهن زنده 

می کند و دیگر هیچ....

سکانس اول

صفحات زرد، آگهی روزنامه های همشهری 

را در دست می گیرد، تندتند ورق می زند تا به 

آگهی »استخدام دندان پزشک« برسد. امروز 

روز شنبه است و این ستون پر و پیما ن تر 

از هر روز است. انگشتش را از    همان باال 

روی آگهی ها می کشد. باید آگهی هایی را 

پیدا کند که با توجه به پیش  شماره شان، 

به منزلشان نزدیک باشد. بیشتر آگهی ها 

نوشته اند: »به دندان پزشک با پروانه مطب 

تهران نیازمندیم.« پس فقط باید به دنبال 

آگهی هایی باشد که نوشته اند: »به یک 

دندان پزشک نیازمندیم.«

دندان پزشکان در جستجوی کار
استخدام  آگهی های  ستون  روز ها  این 
دندان پزشک در روزنامه  همشهری، مکانی برای 
یافتن محل کار برای دندان پزشک در مراحل 
مختلف کاری و تحصیلی به شمار می رود. البته 
دوستان،  به سفارش  نیز  دندان پزشکان  برخی 
آشنایان و استادان خود در مطب ها و درمانگاه ها 
در  دندان پزشکان  می شوند.  کار  به  مشغول 
جستجوی کار را می توان به گروه های زیر تقسیم 

کرد:

دانشجویان
این دانشجویان معموال دوره های پره کلینیک 
دوره های  گذراندن  مشغول  و  گذرانده اند  را 
کلینیک و کار روی بیماران هستند. معموال این 
را  دندان پزشکی  رشته  هفتم  ترم  دانشجویان 
سپری کرده اند. در میان این گروه از دانشجویان 

از  بسیاری  است.  بانوان  از  بیش  آقایان  تعداد 
را  این مقطع زمانی  دانشجویان کار کردن در 
مناسب  کافی  علم  و  تجربه  نداشتن  دلیل  به 
نمی دانند ولی برخی به دالیل اقتصادی و عده ای 
هم که به قول معروف »پردل و جرات تر هستند« 
دل به دریا زده و به کار دندان پزشکی در خارج از 
محیط دانشگاه مشغول می شوند. ازنظر قانون، 
این دانشجویان اجازه کار کردن در محیط های 
بهداشتی – درمانی خارج از دانشگاه را ندارند، ولی 
این اتفاقی است که به دالیل گوناگون در جامعه 

ما می افتد.

در حال گذراندن طرح
انسانی  نیروهای  طرح  که  هنگامی  معموال 
دندان پزشکان آغاز می شود، یک پروانه موقت 
درمانی   – بهداشتی  مرکز  در  کار کردن  برای 
می شود.  داده  دندان پزشکان  به  خدمت  محل 

نگاهی به مشكالت شغلی دندان پزشكان جوان

اجازه کار دارید؟
  شهرزادمنتظری

صنفی
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حقوق دندان پزشکان در حین گذراندن طرح، 
براساس ضریب محرومیت منطقه محل خدمت 
متغیر است. البته در مناطق سه پنجم این حقوق 
اندکی افزایش می یابد. اگر دندان پزشکان تمایل 
داشته باشند به صورت تمام وقت طرح خود را در 
محل خدمت بگذرانند، این مبالغ اندکی افزایش 
خواهد یافت. حال تصورش را بکنید که بسیاری 
از دندان پزشکان در این سنین متاهل هستند 
برعهده  خانواده  یک  مخارج  تامین  وظیفه  و 
به هیچ وجه کفاف  آنهاست. چنین دستمزدی 
اداره زندگی آنها را نخواهد داد و همین دلیلی 
می شود که دندان پزشکان به دنبال کار در محلی 
بهداشتی- درمانی محل خدمت  مراکز  به جز 
خود باشند. از سوی دیگر، وظایف دندان پزشک 
اول  سطح  پیشگیری های  طرح،  دوران  در 
سطحی  پرکردن  جرمگیری،  یعنی  بهداشتی، 
دندان و کشیدن دندان است. بنابراین باید در 
دوره طرح که از ۱۴ ماه تا دو سال متغیر است 
تمام فعالیت های دیگر دندان پزشکی مانند تراش 
پروتز ثابت، پروتز متحرک و اندو را ببوسند و کنار 
بگذارند، در حالی که اینها واحدهایی است که در 

دوران تحصیل آموخته اند و تبحر در آنها نیاز به 
تمرین دارد. عالقه بسیاری از دندان پزشکان به 
انجام این فعالیت ها دلیلی دیگر برای کار کردن 
در درمانگاه ها و مطب های دیگر در حال گذراندن 
طرح است، جالب است این دندان پزشکان نیز به 
دلیل نداشتن امتیاز کافی، اجازه کار در درمانگاه  

و مطب را ندارند.

پس از پایان طرح
بسیاری از دندان پزشکان دوره ۱۴ ماه تا دو ساله 
طرح خود را به پایان می رسانند و با جمع کردن 
حدود ۱۶۰ امتیاز البته اگر مناطق ۴۰ امتیازی 
را انتخاب کرده باشند به تهران و یا شهرهای 
بزرگ محل سکونت خود بازمی گردند. حال دیگر 
زمانی است که باید کار کرد ولی در این هنگام 
نیز، دندان پزشکان امتیاز ۳۶۰ را برای تاسیس 
مطب ندارند، بنابراین پروانه تاسیس مطب به 
بر  استخدام  آگهی های  نمی گیرد.  تعلق  آنها 
داشتن پروانه مطب تاکید می کنند و بنابراین این 
دندان پزشکان جوان باید همچنان به جستجوی 
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خود برای یافتن محل کار مناسب ادامه دهند 
دندان پزشکان  این  که  است  حالی  در  این  و 
توانایی های علمی الزم را پس از گذراندن دوره 
۶ ساله تحصیلی در دانشگاه به دست آورده و با 
گذراندن دوران طرح نیروی انسانی، تجربه عملی 

مناسبی نیز کسب کرده اند.

دندان پزشکان در استخدام دندانسازان 
تجربی

اگر شما به عنوان یک دندان پزشک به چند محل 
مختلف سر بزنید که به دنبال دندان پزشک برای 
کار کردن در مطب یا درمانگاه می گردند، چندان 
نخواهید شد. معموال دندان پزشکان  خوشحال 
تجربی در این محل ها دندان پزشکان را استخدام 
برعکس آن  باید  قاعدتا  واقعیتی که  می کنند، 
اتفاق بیفتد! این دندان پزشکان تجربی در محل 
متحرک  پروتزهای  انواع  ساخت  مشغول  خود 
کامل و پارسیل برای بیماران هستند و در کنار 
آن یونیتی را فراهم کرده اند تا یک دندان پزشک 
مشغول کار شود تا از یک سو فعالیت ایشان جنبه 
قانونی تر پیدا کند و از سوی دیگر در پایان روز، 
نیمی از درآمد دندان پزشکان به آنها تعلق پیدا 
کند. در حقیقت دندان پزشکان باید در پایان روز 
حقوق خود را از دندان پزشکان تجربی دریافت 
این  در  دندان پزشکان  اینکه  جالب تر  کنند. 
محل ها، اجازه دست زدن به بیماران پروتز کامل و 
پارسیل را ندارند. این بیماران طبق قانون نانوشته  
این محل ها، فقط باید توسط دندانسازان تجربی 
معاینه و دست دندان مربوطه برایشان ساخته 
شود این در حالی است که دندان پزشکان ۶ سال 
از زندگی خود را در دانشگاه صرف آموختن علمی 
و عملی همین علوم کرده اند و بدون شک تبحر و 
دیدگاه علمی تری، نسبت به این دندان پزشکان 
تجربی دارند ولی این واقعیتی است که این روز ها 
در جامعه ما اتفاق می افتد. جالب تر اینکه این 
دندان پزشکی  دیگر  امور  به  گاهی  دندانسازان 
مانند کشیدن دندان، پرکردن و درمان ریشه 
نیز مشغول می شوند، اموری که کامال تخصصی 
بوده و نیاز به گذراندن واحدهای علمی و عملی 

گوناگون دارند.

قانون چه می گوید؟
عنوان  به  تابلو  نصب  اجازه  دندانسازان  این 
تابلو  می توانند  فقط  و  ندارند  را  »مطب« 
»دفتر کار« را در محل کار خود نصب کنند. 
تجربی  دندانسازان  فعالیت  با  بهداشت  وزارت 
سال  مصوب  قانون  براساس  اما  است  مخالف 
۶۶ دندان پزشکان تجربی که در آزمون وزارت 
اما  گرفته اند  مجوز  شده اند،  قبول  بهداشت 
هم اکنون هیچ مجوز جدیدی برای دندانسازان 

تجربی صادر نمی شود.
هرچند قانون حتی بد، باید اجرا شود ولی آیا وقت 
آن نرسیده است که به خاطر سالمت مردم هم 
شده قوانین پزشکی کشور یک بار مورد بازبینی 

قرار گیرد و با شرایط روز تغییر یابد؟

استثمار  جوان  دندان پزشکان  وقتی 
می شوند

دندان پزشکان  از  برخی 
پروانه  جوان بدون داشتن 
مطب، به دالیل اقتصادی و 
مالی، مجبور به کارکردن 
مراکز  و  درمانگاه ها   در 
بهداشتی درمانی می شوند. 
گاهی صاحبان این مراکز 
از همین نقطه ضعف برای 
دندان پزشکان  استثمار 
جوان استفاده می کنند. 
است  روشی که چندی 
باب شده است آن است 
جوان  دندان پزشک  که 
مدتی برای رئیس مرکز 
می کند  کار  درمانی 
ولی هنگامی که زمان 
حساب و کتاب مالی از 
مسوول  می رسد،  راه 
مرکز به بهانه اینکه یکی 
از بیماران قصد شکایت 
از دندان پزشک جوان 
پرداخت  از  دارد  را 
دستمزد  و  حقوق 
جوان  دندان پزشک 
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طفره می رود. در این شرایط دندان پزشک جوان که 
پروانه های الزم برای اشتغال به کار را ندارد، تنها راهی 
که برایش باقی می ماند، گذشتن از حقوق و دستمزد 
کارکردش است. هزینه ای که بنابر ادعای مسوول 
درمانگاه، صرف پرداختن به بیمار و شاکی به عنوان 
غرامت می شود. در این شرایط، دندان پزشک جوان 
ما نه تنها به حقوق خود دست نیافته است بلکه در 
ابتدای فعالیت حرفه ای دچار شکست و دلسردی 
می شود که می تواند بر شوق و شور او در ادامه فعالیت 

اثر بگذارد.

گاهی به قانون نگاه کن
نیم نگاهی به شرایط کاری دندان پزشکان جوان 
دندان پزشکان  شغلی  نیازهای  می دهد،  نشان 
به  نیاز  آنچه در واقعیت رخ می دهد،  جوان و 
بازنگری در قانون های جاری را دارد. می توان 
با بازنگری در قانو ن های موجود، شرایط شغلی 
ویژه ای برای کارکردن این گروه از دندان پزشکان 

به وجود آورد تا از یک سو نیازهای تجربی و مالی 
این دندان پزشکان فراهم شود و از سوی دیگر آنها 
مجبور نشوند در شرایطی کار کنند که تمام مدت 
در هراس و نگرانی باشند و اعتبار حرفه ای و شغلی  

ایشان زیر سوال برود.
می توان درمانگاه های خیریه ای را به وجود آورد 
که این دندان پزشکان جوان مطابق با قانون در 
آنجا به فعالیت بپردازند و از یک سو نیاز مردم 
قیمت  با  پزشکی  دندان  خدمات  به  جامعه 
مناسب تر فراهم آید و از سوی دیگر بستری برای 
فعالیت این گروه از دندان پزشکان که تعدادشان 
مراکز  این  در  شود.  فراهم  می باشد  نیز  کم 
دندان پزشکان می توانند با دریافت دستمزدهایی 
مناسب تر به درمان بیماران بپردازند و در عین 
حال تجارب الزم برای تاسیس مطب را تا زمان 
کامل شدن امتیاز خود، کسب کنند. راهکارهایی 
مانند این بسیارند و نیاز به یک هم اندیشی میان 
دندان پزشکان و مسووالن قانونی )قانونگذاران( 

دارد.
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دکتر صحافیان در سال ۱۳۵۰ از دانشکدۀ 
دندان پزشکی مشهد فارغ التحصیل شده سپس 

به انگلیس رفتند و در سال ۱۳۵۳ موفق به اخذ 
مدرک تخصصی ارتودنسی از دانشگاه منچستر 

شدند. از سال ۱۳۵۴ به عنوان استادیار ارتودنسی 
در دانشگاه مشهد تدریس را آغاز نموده و در سال 
۱۳۶۴ دانشیار و در سال۱۳۸۰ استاد تمام شدند. 

افزون بر آن، در سال ۱۳۸۰ مدرک کار شناسی 
حقوق نیز گرفتند.

برای ورود به اجتماع و پرداختن به هر شغل یا 
حرفه ای باید از وظایف شغلی و قانونی و حدود و 

مسوولیت حرفه ای خود آگاه بود تا در شرایط 
خاص از خطا و خطرات و تبعات آن در امان 
ماند. در رشته های پزشکی هم مانند دیگر 

فعالیت های اجتماعی و اقتصادی الزم 
است در حد لزوم از قوانین مطلع بود

دالیل لزوم اطالع از قانون
جهل به قانون رفع مسوولیت نمی کند. به 

عبارت دیگر هیچ کس نمی تواند پس از ارتکاب 
جرم ادعا کند که نمی دانسته است. عمل او طبق قانون 
مجرمانه بوده است. لذا بی اطالعی از قانون نزد دادگاه 

پذیرفته نیست.
پزشک و دندان پزشک هم مانند دیگر فعاالن اجتماعی 
و اقتصادی باید در حد لزوم از قوانین مطلع باشند. زیرا 
همیشه خطر آن هست که در مظان اتهام قرار گیرند، به 
حق یا ناحق به محاکمه کشیده شوند. در آن صورت باید 

بتوانند از خود دفاع حقوقی کنند.
از پزشک و دندان پزشک گاهی به عنوان کارشناس 

نیم نگاهی به جایگاه پزشک در قانون

پزشک و قانون
  دکتر عباسعلی صحافیان

جهت اظهار نظر در جلسات نظام 
پزشکی دعوت می شود که در مورد 
خطا یا صواب بودن درمان انجام 
شده توسط دیگر همکترانش 
طبق قوانین موجود قضاوت 

کند.
قوانین  از  نسبی  آگاهی 
دقت  باعث  مقررات  و 
الزم  احتیاط  و  عمل 
می شود  کارها  در 
بی مباالتی  از  و 
که گاه ارتکاب آن 
از  بی اطالعی  از  تاشی 
قوانین است پیشگیری می کند. 
بی اطالعی، سبب جسارت و بی مسوولیتی 

می شود که خطرناک است.

حقـوق
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پزشک به عنوان کارشناس
قوه قضاییه یا دادگستری برای حسن اجرای 

مسائل حقوقی و جزایی از کارشناسان متخصص 
و متعهد خود مانند کارشناسان پزشکی قانونی 
کمک می گیرد، تا در مواردی که قاضی اشراف 
به موضوع ندارد، او را جهت تخصصی راهنمایی 
کنند. رجوع به کارشناس پزشکی قانونی 

شامل موارد زیر است:
۱-تشخیص وقوع جرم یا عدم وقوع 

ان، مثال آیا لقی دندان به علت اصابت 
علت  به  یا  بوده  خارجی  جسم 
بیماری پیش رفته لثه و یا هر کدام 

از عوامل فوق به چه نسبتی موثر 
بوده اند.

2- کمک به شناسایی مجرم 
یا جانی،مانند تطابق محل 

و  شکل  با  گازگرفتگی 
اندازه و تعداد دندان های 

مجرم یا متهم.
۳- تشخیص بالغ یا 
از  یا مجنون  نابالغ 
تشخیص  یا  عاقل 

از  مجنوندایمی 
مجنون ادواری

۴- میزان مشارکت در مسوولیت ها. آیا شدت 
ضربه باعث فوت شده است یا بیماری قلبی سبب آن 

بوده است

مسوولیت یا ضمان پزشک
اگر پزشک از لحاظ علمی صالحیت الزم برای 
پرداختن به حرفه پزشکی )پروانه قانونی( را داشته باشد 
ولی در جریان درمان به بیمار آسیب برساند، ضامن جبران 

آسیب وارده است
اگر پزشک صالحیت علمی الزم را داشته باشد ولی به علت 
کوتاهی و سهل انگاری یا بی دقتی به بیمار صدمه برسانر 

ضامن آن آسیب است
اگر پزشک متخصص و حاذق باشد، پس از اجازه و اخذ 

برائت ضامن نیست.
اگر بیمار به عللی در حال بی هوشی و در شرایط اضطراری 
و اورژانس باشد و امکان و فرصت اخذ برائت نباشد 

پزشک ضامن نخواهد بود.
در حال درمان اگر عوامل خارج از اراده پزشک مثل 
قطع برق و خرابی غیرقابل پیش بینی دستگاه ها 

سبب آسیب به بیمار شود پزشک ضامن نیست.
اگر پزشک قادر به تشخیص بیماری نباشد یا 
داروی آن را نداند،حق معالجه ندارد. اگر در 
این صورت اقدام به درمان کرده و سبب 

صدمه به بیمار شود ضامن است.
اخذ برائت یعنی جلب موافقت بیمار 
یا ولی او با درمان به صورت شفاهی 
یا کتبی. )اگر به صورت شفاهی باشد 
باید امکان اثبات آن وجود داشته باشد(این 
برائت پس ازتشریح خطرات احتمالی و تاکید بر 

ریسک پذیر بودن درمان اخذ می شود.
برائت باید از ولی بیمار مثل پدر یا جد پدری و در غیاب 
اشخاص اخیر حاکم شرع و یا از بستگان درجه یک که 

عاقل و بالغ باشند گرفته شود.
گاهی اوقات بیمار قادر به اعالم رضایت نیست مثل حالت 
بیهوشی در اثر تصادف و کسی از نزدیکان بیمار در محل 
حضور ندارد و فرصت کم است، پزشک می تواند برای 
حفظ سالمت بیمار بدون اخذ رضایت یا برائت اقدام به 

درمان های اورژانس کند.

نکات مهم در کارشناسی قضایی
اظهار عقیده و نظر کارشناس باید مبتنی بر دلیل و برهان و بر پایه اصول و تجارب علمی باشد کارشناس پزشکی حکم شاهد در 
قانون را دارد و باید شرایط شهود مثل عاقل بودن را دارا باشد حضور کارشناس در محل وقوع جرم یا حضور وی در دادگاه بستگی 

ضروری  موارد  در  دارد.  قاضی  نظر  که حضور وی اجباری است در صورت عدم حضور،قاضی به 
می تواند حکم جلب وی را صادر کند. قاضی در قبول و 
یا رد نظر کارشناس مختار است و می تواند موضوع را 

به کارشناس دیگر ارجاع دهد.
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به جیبتان نیم نگاهی داشته باشید
نکته اصلی این است که ممکن است بسیاری از ما عاشق اخرین مدل 
اروپایی یا آمریکایی باشیم ولی واقعیت این است که خرید چنین 
اقتصادی  بازده  دندان پزشکان  از  بسیاری  برای  گرانی  یونیت های 
داخلی  تولید کنندگان  از  بسیاری  حاضر  حال  در  داشت.  نخواهد 
یونیت های باکیفیتی تولید کرده اند که ظاهر آنها گاه مشابه یونیت های 
خارجی است. برای خرید یونیت دندان پزشکی همیشه یک بودجه 
مشخص با یک بازه مشخص بیشینه و کمینه را مدنظر داشته باشید. از 
میان یونیت های ساخت داخل یونیت دنتوس از نظر ظاهر و یونیت های 
شرکت فخرسینا از نظر کاربردی بودن، طرفداران بیشتری دارند. مزیت 
دیگر یونیت های ایرانی خدمات پس از فروش آن است که معموال 
کاربردی تر و دردسترس تر است. ممکن است به دلیل قیمت مناسب تر، 
تصمیم بگیرید یونیت های چینی را انتخاب کنید، ولی به یاد داشته 
باشید، خدمات پس از فروش این یونیت ها معموال چنگی به دل نمی زند 
و وابسته به شناسایی یک تکنسین تعمیرات خوب است. در هنگام 
خرید یونیت به وجود تکنسین در شهرستان خود، در بازار وجود داشتن 
قطعات و غیرانحصاری بودن آنها و تحویل به موقع و خدمات پس از 

فروش تضمین شده، دقت کنید.

راهنمای خرید یونیت دندان پزشكی

چه یونیتی بخریم؟
  نیکی پرهام

اگر به هر نمایشگاه دندان پزشکی سر بزنید، غرفه های فروش یونیت و صندلی دندان پزشکی، همیشه 
بازار داغی دارند و همیشه چندین دندان پزشک را خواهید دید که مشغول مطالعه و بررسی یونیت و 
پرسیدن سوال درباره قابلیت های یونیت ها و مقایسه آنها هستند. اما واقعا اگر قصد خرید یک یونیت 

جدید برای مطب دندان پزشکی خود را دارید، باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهید و چگونه تصمیم نهایی را 
اتخاذ کنید. در این مطلب ما به شما کمک خواهیم کرد تا انتخاب معقوالنه تری داشته باشید.

کیفیت و استاندارد یونیت را کنترل کنید
استاندارد بودن یونیت دندان پزشکی سالمت و 
ایمنی شما و بیمارانتان را تضمین خواهد کرد. 
نکته اصلی آن است که ولتاژ برق یونیت نباید 
بیش از 2۴ ولت باشد و دستگاه حتما سیستم 
ارت یا زمین داشته باشد. کلیه قطعات یونیت باید 
مدیکال گرید باشند. از سیستم های ضروری دیگر 
سیستم »توقف در برابر مانع« است این قابلیت 
به شما کمک خواهد کرد که در هنگام پایین 
وجود  مانعی  صندلی  پشتی  یا  صندلی  آمدن 
داشته باشد، صندلی متوقف شده و به سمت باال 
خواهد رفت تا صندلی و یا موتورها آسیب نبینند. 
سیستم امنیتی مهم دیگر، سیستم »توقف در 
هنگام کار با یونیت« است. وقتی شما در حال کار 
روی دندان بیمار هستید، صندلی از مدار خارج 
می شود تا اتفاقی حرکتی نداشته باشد و حداکثر 

ایمنی را برای شما و بیمارتان به ارمغان آورد.

زیبایی یونیت دندان پزشکی، زیبایی میز کار شماست
یونیت دندان پزشکی به منزله میز کار شماست که بخش طوالنی از روز را پشت آن می گذرانید. یونیت های دندان پزشکی زیباتر، 
چشم انداز مطب شما را دلنوازتر خواهند کرد و کمک می کنند که بیمار شما نیز به فضای مطب انس پیدا کند. بیماران اکنون به اینترنت 
دسترسی دارند و یونیت های مختلف را مشاهده کرده اند. یک یونیت زیبا با رنگ بندی مناسب و امکانات ویژه، باعث می شود بیمار شما 
به تجهیزات مطب شما اطمینان بیشتری پیدا کند و به این باور برسد که مطبی با تجهیزات مدرن و به روز را انتخاب کرده است که همه 
اینها در اعتماد بیمار و احساس ارامش او موثر خواهند بود. معموال یونیت های ایتالیایی طراحی های منحصر به فردی دارند و طراحی 

آنها از قوس های ویژه استفاده شده است.

تجهیزات دندانپزشکی
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امکانات و تجهیزات پایه و سفارشی یونیت را بررسی کنید
ممکن است یک یونیت در نگاه اول خیلی ارزان به حساب بیایید ولی عمال 
هیچ امکانات اضافه ای نداشته باشد و شما مجبور شوید برای هریک از این 
تجهیزات، هزینه اضافه ای پرداخت کنید. تجهیزات سفارشی یونیت ها شامل، 
شلنگ چهارم و پنجم، دستگاه جرم گیری، دوربین داخل دهانی، مانیتور 
روی یونیت، پدال چند منظوره، ساکشن مرکزی و هوایی، دستگاه الیت کیور 
و احیانا موتور جراحی و ایمپلنت است. بنابراین در مقایسه قیمت ها، دقت 
کنید که گول بازی های شرکت های فروشنده را نخورید و یونیتی بدون هیچ 

تجهیزاتی را فقط به عنوان قیمت مناسب تر خریداری نکنید.

ارگونومی راز بازنشستگی دیرتر 
شما

اگر دوست دارید خیلی دیرتر دچار کهولت 
شوید و با یونیت دندان پزشکی خداحافظی 
انتخاب  را  ارگونومی  یونیت های  کنید، 
ارگونومی  نظر  از  که  یونیت  یک  کنید. 
صحیح طراحی شده است به بدن شما این 
امکان را می دهد تا در وضعیت طبیعی خود 
را حفظ کند. در بررسی ارگونومی یونیت 
بیمار،  به زیرسری، پشتی  دندان پزشکی 
آن،  پشتی  و  صندلی  موقعیت  و  ارتفاع 
تابلت و مهمتر از همه تابوره دقت کنید. 
شما باید پایین ترین ارتفاع یونیت را کنترل 
کنید و دقت کنید هنگام کار روی بیمار 
بدون کشیدن بدن امکان درمان بیمارتان 
یونیت های  شلنگ های  باشید.  داشته  را 
را  امکان  این  به شما  باید  باال  از  شلنگ 
بدهند که بدون کشش و فشار زیاد روی مچ 

دستتان به درمان بیماران بپردازید

سیستم کنترل عفونت یونیت را بررسی کنید
یک یونیت دندان پزشکی مناسب باید دارای ساکشن ضدبرگشت بزاق و فیلتر 
ساکشن، سیستم اینسترومنت ضدبرگشت بزاق، امکان ضدعفونی مسیر آب، 
قابلیت جدا کردن و ضذعفونی و استریل کردن کراشوار وسایر بخش ها و در 
نهایت ۳ یا ۴ سوراخه بودن اینسترومنت ها خواهد بود. این سیستم ها هم از 
نظر سالمت و ایمنی شما و پرسنل تان در مطب مهم خواهد بود و هم از نظر 
کمک به پیشگیری از آلودگی آب های محیط زیست که در نهایت به بهداشت و 

سالمت افزون تر جامعه منتهی خواهد شد.
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روبوت های دندان پزشک به کمک دندان پزشكان می آیند

روبوت ها وارد می شوند
  نیکی پرهام

روی  فقط  شما  است  دنیاست.کافی  دندان پزشکی  مطب  مدرن ترین  اینجا 
یک  نشسته اید،  صندلی  روی  که  بنشینید. همین  دندان پزشکی  صندلی 

عینک مخصوص روی چشمانتان قرار می گیرد که در طول جلسه درمان 
دندان پزشکی تان می توانید فیلم مورد عالقه تان را ببینید و صداها و 

موسیقی های دلخواه تان را از گوشی هدفونی که روی گوش هایتان 
قرار می گیرد، بشنوید.

در این مطب دندان پزشکی دیگر خبری از دندان پزشک 
در  شما،  قدیمی  دندان پزشک  جای  به  چون  نیست، 

کنارتان یک روبوت دندان پزشک نشسته است که 
قرار است دندان هایتان را برایتان ترمیم کند.

را  مطب  این  نشانی  کنید،  صبر  کمی  ولی 
نخواهید؛ شما باید تا چند دهه دیگر صبر 

کنید، چون اکنون فقط نسل های اول 
ساخته  دندان پزشک  روبوت های 

شده اند و هنوز پروانه تاسیس 
مطب نگرفته اند!

روبوتیک  دندان پزشکی  دریل  نخستین  که  زمانی  از 
به تازگی در اروپا و آمریکا روی بیماران امتحان شد، این 
روبوت انقالبی در علم دندان پزشکی ایجادنمود، چرا که 
نخستین گام به سوی دندان پزشکی اتوماتیک به شمار 

می آید.
می کند.  کار  لمسی  تکنولوژی  با  روبوت  این 

برای  را  آن  ر متخصصان،  کا
گذاشتن ایمپلنت های دندانی 

طراحی  بیماران  دهان  در 
البته  ساخته اند،  و  کرده 
به  نیاز  که  ایمپلنت هایی 

مراحل پیچیده در کار گذاشتن 
آنها در دهان بیمار وجود دارد؛ به عنوان 

مثال، اگر دندان پزشک دید یا دسترسی کافی برای 

کار گذاشتن ایمپلنت در نواحی خلفی دهان بیمارش 
نداشته باشد، می تواند با استفاده از این روبوت به راحتی و 

با صرف وقت بسیار کمتر این کار را انجام دهد.
دندان پزشک،  روبوت  این  از  استفاده  با  که  بیمارانی 
ایمپلنت در دهان شان کار گذاشته شده است، معتقدند که 
درمان با این روش درد بسیار کمتری داشته و ارزان تر هم 

برایشان تمام شده است.
این محققان پیش از این، از روبوت ها برای قرار 
دادن ایمپلنت در دهان حیوانات 
با موفقیت استفاده کرد ه اند واداره 
 )FDA( آمریکا  داروی  و  غذا 
اجازه داده است از این روبوت های 
دندان پزشک برای بیماران نیز استفاده شود، 

البته در حال حاضر فقط به صورت آزمایشی.

تکنولوژی
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یک روبوت چگونه ایمپلنت می گذارد؟
روبوت  این  بدانید  باشید  داشته  دوست  شاید 
دندان پزشک چگونه کارش را انجام می دهد و اگر زیر 
دستش قرار بگیرید چگونه ایمپلنت ها را در دهانتان کار 

خواهد گذاشت.
اول یک فریم روی دهانتان قرار می گیرد، سپس یک 
سوزن خیلی باریک در لثه شما فرو می رود تا موقعیت، 
گذاشتن  کار  برای  فکتان  استخوان  ارتفاع  و  ضخامت 
ایمپلنت را ارزیابی کند.این اطالعات به صورت بی سیم 
به یک کامپیوتر منتقل می شود، این اطالعات در کنار 
اطالعاتی که در گذشته با یک تصویر سی تی اسکن از 
فکتان در کامپیوتر وجود دارد، قرار می گیرد و راهنمای 
دریل دندان پزشکی روبوتیک برای درمان ایمپلنت شما 
خواهد شد.در این لحظه دندان پزشک فقط یک دکمه را 

فشار می دهد و روبوت دندان پزشک ایمپلنت را با استفاده 
از این اطالعات در محل صحیح خود قرار خواهد داد.

طراحان این روبوت معتقدند که قرار دادن ایمپلنت با 
استفاده از روبوت، درد و ضربه کمتری برای بیمار دارد.

این  از  می توانند  متخصصان  فقط  حاضر،  حال  در 
نه چندان دور  آینده ای  در  ولی  استفاده کنند  روبوت 
در  را  روبوت  این  نیز می توانند  دندان پزشکان عمومی 

مطب شان به کار بگمارند.
و  پزشکی  مدرسه  دندان پزشکی  متخصصان  از  یکی 
دندان پزشکی ملکه ماری می گوید: »اینکه اطالعات به 
وسیله یک سوزن بسیار باریک به کامپیوتر منتقل می شود، 
بسیار مفید است، ولی همین سوزن ممکن است فشاری با 
اثر طوالنی مدت روی لثه ایجاد کند که سبب اختالل در 

چسبندگی بافت نرم لثه به گردن ایمپلنت شود.
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راهنما تغییر دکوراسیون مطب دندان پزشكی

5 فرمان برای تغییر دکوراسیون مطب 
دندان پزشکی

  شهرزاد منتظری

این روزها تغییر دکوراسیون مطب دندان پزشک، طرفداران زیادی پیدا کرده است، چون از یک سو، سطح 
آگاهی ها و انتظارات بیماران افزایش یافته است و از سوی دیگر تمایل به رفاه و افزایش کیفیت زندگی به 
خصوص در محیط کار در میان دندان پزشکان، دندان پزشکان را به سمت تغییر دکوراسیون و طراحی 

داخلی حرفه ای مراکز درمانی، سوق داده است. اگر شما هم قصد تغییر دکوراسیون مطب خود را دارید، 
مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

دکوراسیون
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1 نورپردازی فضا را آرام و دلنشین خواهد 
کرد

مهمترین هدف در طراحی داخلی مطب آن است که 
ترس و اضطراب بیماران کاهش داده شود و نورپردازی 
آرامش بخش می تواند در رسیدن به این هدف موثر باشد. 
گچبری ها بهترین راهنما برای نورپردازی سقف هستند. 
یونیت  روی  بیمار  وقتی  به خصوص  نورپردازی ها  این 
دراز کشیده و به سقف چشم دوخته است، می تواند بسیار 
موثر و آرامش بخش باشد. در عین حال شما می توانید با 
مانند  دیوارها،  روی  شده  نصب  المان های  نورپردازی 
قاب ها و دکورها و یا استفاده از چراغ های تزیینی دیواری 
با نورهای مخفی، چهره ای لوکس و فاخرتر به کلینیک 
دندان پزشکی خود ببخشید. در سال های اخیر، سقف های 
کاذب، سقف های کشسان با طراحی های بی نظیر مانند 
آسمان مجازی، دکوراسیون مطب های دندان پزشکی را 
دگرگون کرده اند که می توان آنها را به رنگ و طرح دلخواه 
و یا حتی مناظر آرامش بخش، پیش چشم بیمار طراحی 
کرد. شما همچنین می توانید الوارهای چوبی سقف خود 
و یا ارک های پیش ساخته را نورپردازی کنید. لوسترها و 
المان های  بی دردسرترین  و  اسانترین  مخفی،  نورهای 
نورپردازی سقف مرکز درمانی شما هستند که می توانید 
با یک انتخاب صحیح، جلوه ای متفاوت به مطب خود 

ببخشید.

را  اسکاندیناوی  مینیمالیست  سبک   2
فراموش نکن

این سبک دکوراسیون داخلی که مخصوص کشورهای 
این روزها در میان دندان پزشکان  اسکاندیناوی است، 
طرفداران زیادی پیدا کرده است. در این سبک که بنا بر 
استفاده از حداقل المان ها در جهت سادگی و آرامبخشی 
است، برای مطب های دندان پزشکی بسیار مناسب خواهد 
بود. معموال در این سبک، رنگ های روشن مانند سفید و 
کرم حرف اول رل می زنند و در عین حال از طراحی های 
چوبی با رنگ های روشن برای تکمیل آن استفاده می شود. 
رنگ خاکستری از رنگ هایی است که برای هماهنگی با 
دیوارها و کابینت های مطب دندان پزشکی در این سبک 
استفاده می شود که پیشنهاد ما این است که این رنگ برای 
کفپوش مطب اتخاب شود تا ضمن هماهنگی با رنگ های 
دیگر، چرک تاب تر باشد. همان طور که می دانید رنگ 
سفید برای کف مراکز درمانی پررفت و آمد می تواند از 

جهت نیاز به تمیز کردن مداوم، دردسرساز باشد

3 آکواریوم و آب نما حرف اول آرامش در 
مطب دندان پزشکی

صدای پای آب در اتاق انتظار کلینیک دندان پزشکی بسیار 
آرامش بخش خواهد بود ولی از سوی دیگر دردسرهای 
خاص خود مانند عایقکاری کف و نگهداری از ماهی ها را 
باید به عنوان معایب آن نام برد. ابعاد آکواریوم به ابعاد 
اتاق انتظار مطب شما بستگی دارد. معموال آکواریوم های 
آب شور با تنوع رنگی آبزیان درون آن، زیبایی بی نظیری 
دارند. آبنماها بیشتر از جهت صدای آب و یا طراحی ریزش 
و جریان آب در درون یک شیشه، آرامش بخش هستند. 
در سال های اخیر، آب نماها بیشتر از آکواریوم در مراکز 
درمانی طرفدار پیدا کرده اند و مدرن تر و به روزتر به شمار 

می روند.

4 رنگ های آرامش بخش را فراموش نکن
معجزه  دندان پزشکی  مطب های  طراحی  در  رنگ ها 
می کنند. شما معموال براساس رنگ قالب مراکز درمانی از 
آن فضا آرامش می گیرید و یا برعکس احساس نامطلوبی 
از حضور در آن فضا خواهید داشت. رنگ های آرامش بخش 
برای مراکز درمانی، رنگ های سفید و سبز هستند. دقت 
کنید شما می توانید از یک طیف رنگی روشن مانند سفید 
استفاده کنید و سپس برای خارج کردن فضا از یک نواختی 
و کسالت، یک متضاد آرامش بخش مانند سبز روشن را به آن 
اضافه کنید. دقت کنید رنگ های خیلی گرم مانند قرمز تند 
و یا نارنجی پررنگ، می توانند باعث ایجار ترس و اضطراب در 
بیماران شوند. و نکته آخر اینکه تالش کنید بیش از سه رنگ 
را در طراحی مطب استفاده نکنید. استفاده از رنگ های زیاد 

و متفاوت، فضا را بیش از اندازه شلوغ نشان خواهد داد.

5 بیماران گروه هدف خود را تشخیص دهید
کاربری فضای مطب شما باید متناسب با گروه هدف 
بیماران شما باشد. به عنوان مثال اگر زمینه اصلی فعالیت 
اصلی شما، دندان پزشکی زیبایی است باید به المان های 
توجه  زیبایی و جوان پسندانه در طراحی مطب خود 
داشته باشید. از سوی دیگر اگر بیماران شما فقط کودکان 
هستند باید در و دیوارهای مطب را با کاغذدیواری ها 
کودکانه تزئین کنید و حتما اتاقی را برای بازی کودکان 
طراحی کنید. برعکس اگر ایمپلنت و دندان مصنوعی کار 
می کنید و بیماران شما بیشتر سالمندان هستند، نیازمند 
برای  توانبخشی  وسایل  نصب  و  راحت تر  صندلی های 
انتقال بیماران به طبقات باالتر و یا طراحی داخلی مسطح 
و بدون پله برای جابجایی بی خطرتر سالمندان در مطب 

خود هستید. 



جهاندندانپزشکی۲0  شماره یک  اسفند 97  

چگونه یک منشی خوب برای مطب دندان پزشكی خود انتخاب کنیم؟

5 ویژگی یک منشی بیست
  عباس منتظری

شما نمی توانید به بیمار خود بگویید که بهترین روابط عمومی قوی
دندان پزشک شهر هستید ولی منشی شما می تواند چنین 

کاری را برای شما در اتاق انتظار در اولین برخوردهای بیمار با مطب 
شما انجام دهد. در واقع یک منشی یا روابط عمومی قوی، بهترین تبلیغ 

برای مطب شما خواهد بود. گفت وگو و نظرات پرسنل مطب، در مورد وسایل 

و تجهیزات مطب و حتی شخصیت و تخصص و سابقه شما، نقش مهمی در جلب 

اعتماد بیمار به مطب خواهد داشت. این امر به خصوص در محیط های کوچک تر 

که منشی توانایی ارتباط بیشتر با دیگران را دارد مانند شهرستان های کوچک و 

یا حتی یک ساختمان پزشکان بزرگ که مطب شما در ان واقع است، در جلب 

بیمار جدید برای مطب شما بسیار موثر خواهد بود. بنابراین تالش کنید با 
آزمون های مختلف، سطح اعتماد به نفس و روابط عمومی منشی خود را 

ارزیابی کنید و مطمئن باشید برگشت مالی یک منشی و دستیار 
پایین تر است.از یک منشی معمولی و کم رو با دستمزد خوب با روابط عمومی قوی و حقوق باالتر، بسیار بیشتر 

است  آمده  پیش  هم  شما  برای  حتما 
آگهی  گیر  در  هفته  چندین  که 

تازه  و  باشید  منشی  استخدام 
بعد از یک عالم مو را از ماست 

کشیدن، هنگام کار با منشی 
که  شوید  متوجه  جدید 
انجام  درستی  انتخاب 
که  توقعاتی  و  نداده اید 
دستیار  و  منشی  یک  از 
دارید به هیچ وجه برآورده 
زمان  این  در  نمی شود. 

است که باید دوباره به فکر 
یک آگهی جدید باشید. ولی 

این بار که قصد انتخاب منشی 
را  نکات  این  داشتید،  را  جدید 

مدنظر داشته باشید.

مدیریت پرسنل
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سابقه 
آموزشی معتبر

در کل بهتر است منشی مطب 

دندان پزشکی آموزش دیده باشد. حال این آموزش 

یا به صورت آکادمیک به فرد داده شده است و یا منشی و 

دستیار در مطب یا کلینیک دیگری آموزش دیده است. در 

هر دو حالت شما اعتبار موسسه و کلینیک دیگری که منشی 

در ان تجربه کسب کرده است را، بررسی کنید. بدیهی است 

هرچه منشی و دستیار در موسسه معتبرتر و یا حتی در 

دوره های دستیاری دانشگاهی آموزش دیده باشد و یا 

با دندان پزشک سختگیرتر و قانونمندتری کار 

کرده باشد، توانایی های افزون تری 

خواهد داشت.

ظاهر مناسب

یک منشی منضبط را شما در همان جلسه 

اول مصاحبه از روش لباس پوشیدن و توجه به ظاهرش 

خواهید شناخت. توجه داشته باشید که بیماران هم مطب شما 

را بر اساس ظاهر افرادی که در آنجا کار می کنند ارزیابی خواهند 

کرد. یک منشی خوب معموال یک لباس مناسب محل کار و اتوکشیده 

می پوشد. آرایش و موهای مرتب و معقولی دارد. زیورآالت کم و مناسب 

محل کار استفاده کرده و از پوشیدن کفش های پاشنه بلند و صدادار در 

محیط کار خودداری می کند. در زمان مصاحبه شما به طرز نشستن و 

صحبت کردن منشی دقت کنید. یک منشی خوب، صاف و مستقیم 

می نشیند و آرام و شمرده با شما و بعدها با بیماران سخن خواهد 

گفت. بهتر است منشی و دستیار از عطر و ادکلن استفاده 

نکنند. چون ممکن است برخی از بیماران به آن 

حساسیت داشته باشند.

توانایی مدیریت مالی و 

دریافت هزینه های درمان

یک منشی خوب باید ارتباط مالی دندان پزشک با بیماران 

را به صفر برساند تا دندان پزشک بتواند بدون دغدغه مالی به درمان 

بیماران بپردازد و روی کار خود تمرکز کند. برای این کار باید بتواند قدرت 

بیان منطقی و استدالل باالیی داشته باشد و بیمار را برای پرداخت هزینه های 

نه چندان کم دندان پزشکی مجاب کند. منشی باید برای اعالم کلی هزینه درمان 

به بیماران، هزینه ها را سرشکن کند و هزینه تک تک درمان ها را جداگانه اعالم کند. 

همچنین توانایی آن را داشته باشد که در برابر سواالت بیمار درباره تناسب هزینه 

درمان با خدمات انجام شده، توضیحات منطقی و راضی کننده ای ارائه دهد. برای 

این کار باید بتواند خدمان دندان پزشکی را مرحله به مرحله برای بیمار به زبان 

ساده توضیح دهد تا بیمار آگاهی داشته باشد که برای دریافت دقیق چه 

خدماتی باید هزینه پرداخت کند. همچنین باید با پذیرش شخصی 

اینکه هزینه های درمان در مطب شما به نسبت کیفیت 

خدماتتان، مناسب است، بتواند بیمار را هم در 

این مورد توجیه کند.

بهترین معرف و مبلغ 

برای مطب شما باشد

یک منشی خوب حتی در تاکسی و یا دانشکده و یا جمع 

فامیل و دوستان خود، تبلیغ کار شما را خواهد کرد و در جذب 

بیمار به مطب شما موثر خواهد بود. حقیقت این است که افرادی 

که منشی و پرسنل مطب شما با آنها سروکار دارند، بیماران بالقوه 

مطب شما خواهند بود. همه این افراد با تایید فردی که هر روز فعالیت 

شما را تحت نظر دارد، می توانند به کار شما اعتماد کنند و به بیماران 

بالفعل مطب شما تبدیل شوند. شما می توانید کارت ویزیت مطب 

خود را به پرسنل مطب خود بدهید و از آنها بخواهید آن را به 

دوستان خود در باشگاه ورزشی، دانشکده، سفر و یا 

حتی مهمانی های خانوادگی که می روند، 

بدهند.
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چگونه یک صفحه اینستاگرام حرفه ای برای مطب دندان پزشكی 
خود بسازید

در اینستاگرام مشهور شوید
  دکتر گلرخ ثریا

دوست دارید تعداد بیماران مطب خودتان را افزایش دهید؟ دوست دارید بیماران به شما 
اعتماد کنند؟ الزم است آستین هایتان را باال بزنید و وارد دنیای مجازی شوید. بهانه نتراشید 
که دنیای مجازی مخصوص جوان ترهاست. واقعیت این است که اگر فعالیت دندان پزشکی 

خود را وارد فضای مجازی نکنید، از رقبا عقب می مانید. یکی از مهمترین حوزه های مارکتینگ 
دندان پزشکی، اینستاگرام است. برای اینکه یک صفحه موفق دندان پزشکی داشته باشید، 

الزم است قوانین و ترفندهای تبلیغات و معرفی خود در اینستاگرام را بدانید.
یک صفحه اینستاگرام چه بخش هایی دارد؟

دیجیتال مارکتینگ
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یک صفحه اینستاگرام حرفه ای، دارای یک عکس پروفایل، بیو 
یا همان معرفی خودتان، و  های الیت ها و استوری های شما و 

در نهایت مطالبی است که در صفحه به اشتراک می گذارید.

چه  دندان پزشکی  مطب  اینستاگرام  بیو  در 
بنویسیم؟

باید تالش کنید بیو اینستاگرام مطب یا کلینیک شما و یا 
صفحه شخصی حرفه ایتان، بسیار جالب و قابل توجه باشد. 
الزم است اسم و تخصص خود را به طور کامل معرفی کنید. 
بهتر است اگر تارنما و یا همان وب سایت دارید، آن را به بیو 
اضافه کنید. در این بخش باید شماره تماس مطب و طریقه 
ارتباط بیماران با خودتان را درج کنید. اینستاگرام به شما 
این امکان را خواهد داد که با استفاده از خدمات گوگل 
مپ، آدرس مطب خود را در بیو اینستاگرام خود قراردهید 
که در این صورت با لمس آن توسط کاربر، محل مطب شما 

روی نقشه نمایش داده خواهد شد.

اکانت خود را تجاری کنید
اینستاگرام به شما این قابلیت را خواهد داد که صفحه 
دندان پزشکی خود را تجاری کنید. برای تجاری کردن 
تنظیمات  بخش  وارد  است  کافی  فقط  خود،  صفحه 
شوید و آن را به حالت تجاری تغییر دهید. مزیت تجاری 
کردن صفحه دندان پزشکی مطب شما این است که شما 
می توانید آمار و نمودارهایی از بازدید کنندگان و بیمارانتان 
که شما را در اینستا دنبال می کنند به دست بیاورید. این 
آمارها به شما نشان خواهد داد مثال کدام درمان فیسینگ 
کامپوزیت شما که فیلم یا عکس آن را در صفحه خود به 
اشتراک گذاشته اید، بیشتر برای بیماران جالب توجه بوده 
است. شما همچنین می توانید نمودارهای مختلفی را از 
بازدید کنندگان صفحه تان رویت کنید که نشان می دهد 
چه درصدی از مردان و زنان و در چه سنی و در چه شهری 
بیشتر مطالب شما را نگاه کرده اند و همچنین می توانید 
بیشترین  شبانه روز  از  در چه ساعتی  که  مطلع شوید 
بازدید کننده را داشته اید. همه این اطالعات به شما کمک 
می کند گروه هدف خود و عالیق و فعالیت هایشان را رصد 

کنید و برای تبلیغات خود برنامه آگاهانه ای داشته باشید

کپشن های جالب و خالقانه برای درمان های 
دندان پزشکی خود بنویسید

بدون شک چندان جالب نخواهد بود که فقط یک عکس 
قبل و بعد از درمان های خود در صفحه  تان به اشتراک 
بگذارید. بیماران شما و افراد عادی مثل شما به درمان های 
دندان پزشکی آگاهی و اشراف ندارند و مفیدتر خواهد بود که 
درمان دندان پزشکی که انجام داده و در صفحه به اشتراک 

گذاشته اید را بسیار مختصر و ساده در کپشن توضیح 
دهید. توضیح شما باید بسیار خالقانه و با ادبیات خاص شما 
نوشته شود و مخاطب را به کامنت گذاشتن و پرسیدن سوال 
وادارکند. در این شرایط است که شما در جذب بیماران 
جدید موفق بوده اید و درصد مشارکت بازدیدکنندگان 

صفحه دندان پزشکی خود را افزایش داده اید.

صفحه  در  تولیدی  دندان پزشکی  مطالب 
اینستاگرام مطب خود قرار دهید

در حال حاضر بیماران به صفحه دندان پزشکی دندان پزشکان 
مختلف می روند تا نمونه کارهای آنها را رویت کرده و مقایسه 
کنند و در نهایت دندان پزشک مورد نظر خود را انتخاب 
کنند بنابراین به جای کپی برداری ار اینترنت، تالش کنید 
از درمان های واقعی خود عکس و فیلم تهیه کنید و آنها را به 
اشتراک بگذارید. فیلم و عکس از برش هایی از فعالیت شما در 
مطب دندان پزشکی و همچنین آشنا کردن آنها با وسایل و 
تجهیزات و روش های کنترل عفونت و استریل مطب شما، 

می تواند به افزایش اعتبار مطب شما کمک کند.

مسابقه ترتیب دهید و جایزه بدهید
یکی از روش های مهم دیگر برای جذب مشارکت بیشتر 
بیماران در صفحه اینستاگرام مطب شما، برگزاری مسابقه 
بیماران است. شما می توانید مباحث  به  اهدا جوایز  و 
بهداشت دهان و دندان و یا پیشگیری را موضوع سوال خود 
قرار دهید تا ضمن جذب مخاطب بیشتر برای صفحه خود، 
آموزش های الزم را به مخاطب عام جامعه که ممکن است 
در شهر و روستایی دور شما را دنبال کند، ارائه کرده باشید. 
شما می توانید جوایز این مسابقه را خدمات دندان پزشکی 
دندان ها  یا سفیدکردن  و  مانند جرمگیری  طرفدار  پر 
قراردهید. برخی از مشاوران اینستاگرام توصیه می کنند 
که به قید قرعه به افرادی که صفحه شما را برای چند نفر 
از دوستانشان تگ کنند و در واقع صفحه شما را به آنها 

معرفی کنند، جایزه بدهید

با مخاطب خود در اینستاگرام در ارتباط باشید
اگر بیماران مطالب و عکسها و فیلم های شما را در اینستا 
الیک می کنند و یا برای شما کامنت می گذارند به آن 
واکنش نشان دهید چون در این صورت مخاطب احساس 
می کند در صفحه شما و بعدها در مطب و کلینیک شما 
به نظرش توجه خواهد شد. حتما ساعتی از روز را به 
اختصاص  دندان پزشکی مخاطبان  پاسخگویی سواالت 
شما  دهید چون  انجام  دندان پزشکی  مشاوره  و  دهید 
می توانید عکس های رادیوگرافی بیماران را در دایرکت 

دریافت کنید.
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راهنمای سفـــر



جهاندندانپزشکی

پایتخت کشور جمهوری چک 

شهر زیبای پراگ
پراگ را در شب باید ببنید که غرق در نور و فریباتر از روز است. تمام 
ساختمان های تاریخی این شهر نورپردازی شده اند و شما احساس 
می کنید در قرون وسطی راه می روید.
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از سال ها قبل یک »چک« بوده است و کریستال هایش. بدون شک 
مهمترین سوغاتی این شهر کریستال است. کریستال هایی که دل 

هر توریستی را می برد و در انتخاب بین آنها حیران می ماند.
از سوغاتی های زیبا شهر پراگ، عروسک های خیمه شب بازی 
است که در اندازه های مختلف در تمام سطح شهر دیده می شود. از 
طرف دیگر ماتروشکا های روسی هم به عنوان سوغاتی های پراگ 
به فروش می رسد. هر توریستی اولین بار عاشق این همه تنوع 

رنگ و شکل و رنگ های شادشان خواهد شد.

بخش  باروکش،  سبک  مجسمه   ۳۰ با  سنگفرشی  پل  این 
وهم برانگیز پراگ به شمار می آید به خصوص در سرما و برف و 
تاریکی هوا، مجسمه های این پل منظره ای ترسناک و جالب را 
پیش روی توریست ها به تصویر می کشند ولی در تابستان و هوای 
خوب هم هر یک از این مجسمه ها دیدنی اند و داستانی دارند. 
کاریکاتوریست ها هم از فرصت استفاده می کنند و شما می توانید 
پرتره چهره خود را به آنها سفارش دهید و با دست پر به کشورتان 
بازگردید. این پل روی رودخانه ولتاوا قرار دارد و در نزدیکی آن 
می توانید از یک آسیاب آبی قدیمی دیدن کنید. منظره های 
منحصر به فردی را برای عکاسی روی این پل و از این پل در روز و 

شب که پراگ غرق در نور است، می توانید پیدا کنید.

اگر در کنار این ساعت باشید، می بینید که 
در سر هر ساعت تمام توریست ها دور این 
ساعت جمع شده اند که از لحظه نواختن 
زنگ آن و بیرون آمدن مجسمه های آن 
فیلم و عکس تهیه کنند. این ساعت یک 
جور ساعت است که عالوه بر زمان، اطالعات 
نجومی مثل موقعیت دایره البروج خورشید، 
اندازه و موقعیت ماه و این جور چیزها را هم 
نشان می دهد. ساعت نجومی پراگ باالی 
برج عمارت شهرداری در شهر قدیم نصب 
شده و یکی از پرطرفدارترین جاذبه های 
توریستی شهر به شمار می رود. قدیمی ترین 
بخش ساعت، ساعت مکانیکی و صفحه  
نجومی آن است که در سال ۱۴۱۰ نصب 
شده. حول و حوش سال ۱۴۹۰، صفحه  
سال نما به آن اضافه شد و باالی آن را با 
مجسمه های سبک گوتیک تزئین کردند. 
باالی ساعت  از درگاه  راس ساعت ۱2، 
شمایل ۱2 تن از حواریون بیرون می آیند 
و چهار مجسمه  کنار ساعت هم نماد چهار 
ویژگی ناپسندند. به ترتیب از چپ به راست 
اولی غرور است، دومی خساست، سومی 
مرگ و چهار می خوشگذرانی. در زیر این 
چهار تندیس چهار شمایل دیگر مربوط به 
یک تاریخ نگار، یک فرشته، یک ستاره شناس 
و یک فیلسوف قرار دارد. صفحه  نجومی 
ساعت در واقع به یک اسطرالب مکانیکی 
می ماند. برجی که ساعت روی آن نصب شده، 
آسانسور دارد و بازدیدکنندگان می توانند با 

آسانسور تا باالی آن بروند.

کریستال های چک

پل چارلز

ساعت نجومی یا اسطرالب پراگ
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اگر قلعه زیبای خفته را به یاد دارید، در قلعه پراگ همان ترس 
و عظمت را زنده تجربه خواهید کرد. نخستین بار این قلعه 
نورانی را درپس زمینه تاریک شب و از ورای رودخانه ولتاوا، 
مشاهده کنید و تاصبح لحظه شماری کنید که از پل چارلز 

گذشته و وارد قلعه پراگ شوید.
قلعه  پراگ تنها یک قلعه نیست، بلکه با مجموعه  کلیساها 
و کاخ ها و باغ هایی که از دوره های مختلف تاریخی بر جای 
مانده اند، عنوان بزرگ ترین قلعه  تاریخی را در کتاب گینس 
به خود اختصاص داده است. حاکمان چک از این قلعه که در 
ساحل غربی رودخانه قرار گرفته، در طول تاریخ به عنوان 
اقامتگاه استفاده می کردند. اولین سنگ بنای قلعه در قرن 
نهم میالدی گذاشته شد و از قرن دوازدهم تا هیجدهم، چهار 
بار ساختمان های مجموعه را از پایین تا باال بازسازی کردند. 
بازسازی سبک گوتیک در قرن چهار دهم توسط چارلز 
چهارم انجام شد و احداث کلیسایی به همین سبک را هم 
خود او شروع کرد، اما ساخت آن شش قرن طول کشید. در 
سال ۱۵۴۱ میالدی، بخش هایی از قلعه در آتش سوخت و 
طی حکومت خاندان  هابسبورگ، ساختمان هایی به سبک 

رنسانس به این مجموعه اضافه شد.
پارک بزرگ و دلباز این مجموعه هم به اندازه  ساختمان های 
آن جذاب و تماشایی است و چشم انداز زیبایی هم به کناره  
شرقی رودخانه دارد. »کلیسای جامع سنت ویتوس« یکی از 
بناهای دیدنی این ساختمان است که با معماری عالی اش، در 
قرن دهم میالدی به سبک گوتیک ساخته شده. بسیاری از 

شاهان بوهمیا و امپراتوران رومی در این کلیسا دفن شده اند.

هدف از تاسیس موزه  ملی )Národn muzeum( در 
کشور چک، پایه گذاری، آماده سازی و به نمایش گذاشتن 
مجموعه هایی از علوم طبیعی و تاریخی است. موزه  ملی پراگ 
در سال ۱۸۱۸ افتتاح شد و در ابتدا، به خاطر این که متولی اش 
گیاه شناس بود، رویکردی به سمت علوم طبیعی داشت، اما 
در دهه های ۱۸۳۰ و ۴۰ بود که توجه متولیان آن به سمت 
تاریخ و اشیای تاریخی هم جلب شد. زمانی که رومانتیسم 
در بین مردم محبوبیت بسیار پیدا کرد، این موزه به عنوان 
مرکزی برای نشان دادن هویت ملی مردم چک در نظر گرفته 
شد. با تمام اینها، اهمیت این موزه در واقع به این دلیل است که 
در آن زمان و بعد از آن، افکار قشر روشنفکر جامعه از طریق این 

موزه به تمام مردم منتقل می شد.
در سال ۱۹۴۹ این مجموعه به بخش دولتی داده شد و در 
سال ۱۹۶۴، آن را به پنج بخش مستقل تقسیم کردند: موزه  

علوم طبیعی، موزه  تاریخ، موزه  فرهنگ های آمریکا، آفریقا و 
آسیا، کتابخانه  موزه  ملی ودفتر مرکزی موزه شناسی. درسال 
۱۹۷۶ ششمین بخش مستقل این مجموعه به نام موزه  
موسیقی چک کارش را شروع کرد. امروزه موزه  ملی بیش 
از چهارده میلیون اثر را در تمام زیرمجموعه  ها و در ده ها 

ساختمان به نمایش گذاشته است.

قلعه پراگ

موزه ملی پراگ
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کاریکاتور دندانپزشکی

دکتر سیروس سمیعی
جراح دندانپزشک، هنرمند خط، نقاشی، نقاشیخط، گرافیک، کاریکاتور و مجسمه ساز
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زعفرانیهشعورنمیآورد

چند سالی است که یک آقایی پنجاه و خورده ای ساله، به ظاهر جنتلمن، پولدار، خوش تیپ، بازاری و 
مهمتر از همه به قول خودشان زعفرانیه نشین، بیمار مطب من هستند.

هر دفعه که مطب تشریف می آورند بسته تراول 50 هزارتومانی است که به رخ منشی می کشند، 
حاال بماند که خانم و دخترشان به تنهایی به مطب می آیند، و ایشان گاهی به تنهایی و گاهی با منشی 
20 ساله شان جالب این است که هر دفعه به مطب می  آیند، بالیی بر سر ما می آورند، که با خودمان 
عهد می کنیم، اگر ایشان را در شعاع 20 کیلومتری مطب دیدیم، مطب را کال تعطیل کنیم تا از 

شرشان در امان باشیم.
این آقای پولدارکه ما راکشته با منزل زعفرانیه اش، هر دفعه که به مطب می آیند بعد یک عالم 
تعریف و تمجید که خدا یکی و دندان پزشک یکی، در داخل اتاق معاینه، مثال »سه «دندان خود را 

برای فیسینگ کامپوزیت به من نشان می دهند، بعد از دقیقا 2 
 ساعت چانه زدن به سبک بقالی، تشریف می برند بیرون و پیش 
منشی پذیرش و اعالم می کنند قصد درمان فقط »یک« دندان 

را دارند و»هزینه همان یک دندان« را پرداخت می کنند.
بعد دوباره تشریف می آورند داخل، و به من می گویند خوب 
خانم دکتر همان»سه« فیسینگ کامپوزیت را انجام دهید. بعد 
از پایان کار آن »سه« دندان، می گویند حاال شما که زحمت 
کشیدید و کارتان این قدر عالی است، این یکی دندان را هم 

دستی به سر وگوشش بکشید.
بعد خیلی شیک تشریف می برند بیرون و با منشی خداحافظی 

می کنند و می روند.
در این لحظه است که منشی از همه جا بیخبر متوجه می شود که 
ایشان با پرداخت نصف هزینه یک دندان، چهار دندان خود را 
ترمیم کرده اند و به خیال اینکه ایشان یادشان رفته است برای 

یادآوری با ایشان تماس می گیرند.
در این لحظات است که ایشان خودشان را می زنند به همون 
کوچه ای که چپ است، که من فکر کردم آن هزینه که پرداخت 
کردم برای هر چهار دندان است و  هر چقدر که منشی می گوید، 
»آقای جنتلمن، آقای باالی شهر نشین، بنده کامل هزینه درمان 
را برایتان توضیح دادم 2 ساعتم که با دکتر چانه زدید و کامال 
متوجه شدید، بعد هم به من تعداد دندان های مورد درمانتان 
را کمتر گفتید تا هزینه کمتری بپردازید.« ایشان اصال خودشان 
را می زنند به همان راه، و در نهایت با گفتن اینکه دندانساز ته 
دروازه غار فالن قدر می گیره شما هم باید همان قدر بگیرید، 

گوشی تلفن را روی منشی قطع می کند.
خداییش مانده ام زعفرانیه شعور و انسانیت نمی آورد، دروازه 
غار هم از کماالت آدم کم نمی کند. فقط باید از آدم هایی ترسید 
که از »ته دروازه غار« خودشان را با چه حقه و کلک هایی به 

»زعفرانیه« می رسانند.

طنز دندانپزشکی
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دندانپزشکخانمزورندارد،بگوآقایدکتربیاید

آینه را دادم دست خانم محمدی، می گه: »آقامون گفته، دندونات، زرده، برو فیسینگ کن، سفید 
بشه.«

می گم: »این نمونه رنگ، چند درجه می خواهی سفید بشه؟ سفید گچی، سفید طبیعی؟« می گه: 
»هرچی آقامون بگه«

می گم: »خوب شکلش دوست داری چه شکلی بشه؟ به نظر من این دندان ها بلندتر بشه، قشنگ تر 
می شه،«. باز بدون اینکه به آینه نگاه کنه می گه »نمی دونم واال، آقامون بهتر می دونه، نرم خونه 

شب بگه زشت شدی اتفاقا آقامونم بیرونه، می خواد دندونش را بکشه.«
به منشی می گم »این آقاشون را بفرست تو.«

در باز می شه، یک آقا دو برابر من وارد می شه. رو می کنه به خانم محمدی می گه »عباس! پاشو، من 
دندونم رو نشون بدم.«

خانم  »اسمشون  می گم  بگی  منو 
می خواد  عباس«  نه  است  محمدی 

بزنه نصفم کنه.
پسر  عباس،  دست  محمدی،  خانم 

کوچکشون، را می گیره می ره بیرون.
آقا هه می گه »آقای دکتر رو بگو بیاد 
می خوام  که  »من  بکشه  رو  دندونم 
بزنم نصفش کنم می گم: )آقای دکتر 
نداریم، اول و آخرش خودم هستم.(

یک نگاهی به سرتا پا من می کنه به 
من می گه: »آقای دکتر، خانم ها زور 
ندارن دندان بکشن، دندونای من فک 

جوشه.«
دکتر  آقای  جناب  خوبم  استاد  یاد 
همیشه  که  می افتم  عزیز،  جعفری 
شیرین  لهجه  با  جراحی  سر کالس 
و  درایت  و  تجربه  با  و  اصفهانی 
مردم شناسی عمیقشون، همیشه همین 
داستان را برای ما تعریف می کردند 
و می گفتند: »اصال در این شرایط، جا 
اندازه  کشیدن  دندان  ندهید،  خالی 

بلند کردن یک لیوان نیرو الزم دارد.«
خالصه تا آقاهه دنبال عباس و آقای 
دکتر بگرده، دندونش کف دستشه و 
مات و مبهوت دست در دست خانم 
محمدی در افق محو می شود .من که 

راحت شدم طفلکی خانم محمدی.
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دندانپزشکبعدازاینها

پارکینگساختمانپزشکان

آقا ترم اول رشته دندان پزشکی بودیم و حسابی در مرحله »باد 
کردن« به سر می بردیم. خوب باالخره هر کداممون از یک 
شهر و یک مدرسه »شاخ غول« را شکسته بودیمو االن همون 
ترم اول هوای دکتری برمون داشته بود. خالصه این روپوش 
سفید از تنمون در نمی آمد که جالب اینکه در آن مرحله فقط 
فارسی و شیمی ورزش داشتیم و نمی دانم دقیقا کدام کتاب 
دندان پزشکی را خوانده بودیم که اینقدر احساس دکتر شدن 

داشتیم.
یادمه ترم اول »اناتومی سر و گردن« هم داشتیم و با، »اسکال« 
که نمونه جمجمه مصنوعی بود چه پزها که در تاکسی و 
مینی بوس و اتوبوس نمی دادیم که یعنی ما در حال مطالعه 
سر و گردن هستیم. تا اینجا ماجرا خوب بود تا نوبت به 
»آناتومی عملی« رسید. یادمه دانشکده ما که در پاسداران بود 
»سالن تشریح جسد« نداشت و ما باید از دانشکده خودمون 
تا دانشکده پزشکی، واقع در خیابان زرگنده تهران برای 
شرکت در کالس »آناتومی عملی« که همان سالن تشریح 
جسد بود، می رفتیم. یادمه خیلی از بچه ها روپوش پزشکی 
اتوکشیده شان را که هنوز بوی نویی می داد اول می پوشیدند 

و دکمه هایش را می بستند و روپوش مشکی شان را روی 
آن با دکمه های باز به تن می کردند و از پاسداران تا زرگنده 
در اکیپ های چند نفره پیاده می رفتند که یعنی »بله ما دکتر 
شده ایم« و در این راه آلوچه و نوبرانه خوردن و  خنده ها و 

شوخی های جوانانه، به راه بود، خالصه بساطی بود.
اما همه این هره کره ها و »کالس ها«، تا دم در کالس تشریح 
بود. چشمتان روز بد نبینه، آقا قیافه ما »دکتر بعد از اینها« بعد 
از نگاه اول به جسد از هم پاشیده، که قبال توسط دانشجویان 
پزشکی شخم زده شده بود، دیدنی بود. خودم یادمه فقط از 
خالکوبی سلطان غم مادر، توانستم فرق بازو و سر جسد را از هم 

تشخیص بدهم.
خالصه یک ساعت بعد، قیافه های آن گردان سپیدپوش 
شوخ و شنگ، بعد از کالس آناتومی عملی و تشریح دیدنی 
بود. بیشتر به یک لشگر شکست خورده شبیه بود. یک سری 
حالشان بد شده بود و آب قند هم می زدند و یک سری نگاه 
فیلسوفانه ای به افق داشتند. فکر کنم بیشتر دکترهای 
امروز همکالس من، از همان روز فهمیدند که پزشکی و 

دندان پزشکی، آن روی سکه سخت و دشواری هم دارد.

طبق معمول که تا دقیقه نود، قبل از وقت بیماران، مشغول 
کارهاي خودم هستم، تنظیم کردم دقیقا سر ساعت به مطب 
برسم. دکمه استارت را که زدم و دنده عقب گرفتم، کامیون 

پاك جلوي پل ایستاده بود. صبر کردم و صلوات فرستادم.
وقتي عرض خیابان را دنده عقب گرفتم، از آن دور، موتور 
سوار فست فودي، زوم کرد با سرعت برق باد، از فاصله 
5 سانتي پشت ماشین عبور کند، مبادا یک دقیقه صبر کند، 
مردم گشنه بمانند. قبل از اینکه من بخواهم اعتراض کنم، 
صدایي که چوپان ها درمي آورند را درمي آورد و یک کلمه 
خیلي بي ادبي مي گوید که معموال وسط دعواهاي آنچناني 
خیاباني، به عنوان نقل و نبات پخش مي کنند. مانده ام به کسي 
که دست پیش گرفته است، چه مي توان گفت و اگر با ماشین به 
این بزرگي در فاصله 5 سانتي باهاش تصادف مي کردم، چه 

مي شد. بازهم دست به دامان صلوات مي شوم.
خوب دیگه منشي زنگ زده که بیماران نشسته اند و من تقریبا 

مقابل ساختمان پزشکان هستم و مي خواهم بپیچم داخل 
پارکینگ، که قشنگ یک ماشین روي پل ایستاده است و 

خبري از راننده هم نیست.
اي خداي من، من به چه کسي پناه ببرم که اول صبحي در این 

خوان سوم عصباني نشوم.
دو طرف خیابان ترافیک شده و یک ماشین هم مي خواهد از 
پارکینگ خارج شود و من هم که مي خواهم وارد شوم و هنوز 
هم از راننده خبري نیست. بعد یک ربع انتظار، یک آقاي 
سبیل کلفت را مي بیني که بستني به دست، خوش و خرم از آن 
دورها مي اید و تازه وقتي به ماشین اش روي پل مي رسد، یادش 
مي  آید از داروخانه ساختمان پزشکان، قصد خرید دارد. 
بعد از 5 دقیقه که برمي گردد و با بوق و اعتراض یک گردان 
ماشین منتظر روبرو مي شود: چشم هایش را گرد مي کند و 
سبیل هایش را تابي مي دهد و داد مي زند: اووووووه، خوب مگه 

چیه، یک دقیقه نشده پارك کردم!!!!


