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مقدمه
پوسيدگي دنداني (  ) Dental cariesيکي از شايع ترين بيما ريهاي عفوني انسان از قرون واعصار بسيار دوراست که داراي منشاء باکتريال
ميباشد.در جهان حدود  43/2بيليون نفر (  %36جمعيت جهان ) دچار پوسيدگي دندانهاي دائمي ميباشند .در دندانهاي شيري اين رقم در حدود
621ميلون (حدود  ) %9در جمعيت کودکان است)1( .
اين عارضه بيشتر در کشورهاي آمريکاي التين  -خاور ميانه  -و جنوب آفريقا شيوع دارد و به نسبت در چين شيوع آن کمتر است .در آمريکاي
شمالي يکي از شايعترين بيماريهاي مزمن دوران کودکي است.نسبت شيوع آن به آسم ( )Asthmaحدود  5برابر در اين سنين است و يکي از
علل از دست رفتن دندان ها در سنين کودکي و بزرگسالي است.
تحقيقات دهه هاي اخير نشان داده است که بهداشت خوب دهان کمک به حفظ سالمتي کل بدن مينمايد و يکي از شاخصهاي خوب کيفيت
زندگي (  ) quality of lifeاست .پوسيدگيهاي دنداني ميتوانند باعث درد  -عفونت  -عدم جويدن خوب  -تغذيه بد ومتعاقب آن بيماريهاي
دستگاه گوارش بشوند .همچنين رابطه بيماريهاي مزمن مثل ديابت  -قلب وعروق  -بيماريهاي تنفسي با بيماريهاي انساج نگهدارنده دندان
( )Periodontalامروزه مشخص شده است لذا امر پيشگيري از پوسيدگيهاي دنداني و بيماريهاي پريودنتال يکي از اهداف سازمان بهداشت
جهاني ( )WHOدر دهههاي گذشته بوده است .اين سازمان به همراه فدراسيون بين المللي دندانپزشكي ( )FDIدر سال  1931مشترکًا اولين
اهداف جهاني بهداشت دهان و دندان را تا سال  2111اعالم نمودند که مروري بر آن اهداف نشان ميدهد که آنها مفيد بوده اند وجوامع زيادي به
آن دسترسي يافتهاند يا فعاليت خود را افزايش دادهاند هر چند براي بخشهايي از جهان هنوز در حد آرزو باقي مانده است واخيراً سازمان
بهداشت جهاني و فدراسيون بين اللملي دندانپزشكي و انجمن بين المللي تحقيقات دندانپزشكي اقدام به تهيه اهداف جهاني هزاره جديد تاسال
 2121نموده اند.

تـعريف شاخص  DMF Tيا DMF
شاخص ( )Decay/Missing/Filled()DMFيکي از متداولترين شاخصها براي ارزيابي وضع موجود پوسيدگيهاي دنداني و همچنين برنامه
ريزي براي اقدامات پيشگيرانه و درماني از آنها است اين شاخص بر پايه معاينه باليني دندانها بوسيله آئينه وسند دندانپزشكي ( )Explorerدر
زير نور کافي انجام ميشود و جهت تکميل تشخيص پوسيدگي در سطوح پرکزيمال دندانها بخصوص در ناحيه موالرها (کرسيها) احتياج به 4
عدد راديوگرافي بايت وينگ (2 )Bite wingعدد از هر طرف ميباشد)2(.
توضيحات :براي دندانهاي شيري اين شاخص بصورت ( )dmfوحرف  Tيا  tکه در بعضي موارد همراه آن ميآيد نشان دهنده  Timeاست.
بر اساس آخرين مطالعه رسمي كشوري كه در سال  1333در سراسر كشور انجام گرفته و نتايج آن توسط اداره سالمت دهان در مورخه
 92/16/17براي گروه دندانپزشكي ارسال گرديده است نشان دهنده اين است كه اين مطالعه در چهار گروه سني  9 ، 6 ، 3و  12سالهها انجام
شده و نيز بعضي تغييرات مشهود در مسئله پوسيدگيها در سالهاي  1377تا  1333نيز آورده شده است .الزم به ذكر است كه مطالعه مشابهي در
اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت هم در دست اجرا است كه احتماالً نتايج آن در سال آينده منتشر خواهد شد)3(.
لذا آخرين مطالعه رسمي كشوري در ارتباط با موضوع مورد نظر در سال  1333است و بعد از آن اگر كاري انجام شده در سطح استاني بوده
است .همچنين گزارش رسمي ديگري از مديريت بيماريهاي غير واگير وزارت بهداشت در مورخه  92/17/11دريافت شده كه ميانگين DMF
در جمعيت 12ساله را در سال  1332نشان ميدهد)4(.
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وضعيت كنوني  DMFدر كودكان ايراني
يافتهها
 3 )1سالهها
ميانگين  ،)1/9( dmftدر دختران ( )1/6كمتر از پسران ( )2/2و در روستاييان ( )1/5كمتر از شهرنشينان ( )2/1بود .درصد كمي از  3 dmftسالهها
به دندانهاي پرشده ( )%2و كشيده شده ( )%2اختصاص يافت.
 %43كل  3سالهها %42 ،دختران  3ساله و  %53پسران  3ساله فاقد دندان پرشده پوسيده يا كشيده شده بودند.
پسران شهري  3ساله بيشترين و دختران  3ساله روستايي كمترين احتمال ابتال به پوسيدگي دندان را داشتند .در حدود  %4كودكان  3ساله لثه
ملتهب مشاهده شد.
در  3سالهها دندانهاي  %15 D ،%15 Aاز دندانهاي پوسيده فك باال و دندانهاي  %22 Dو  %13 Eاز دندانهاي پوسيده فك پايين را تشكيل
دادند .در بين  111كودك  3ساله  72دندان نيازمند ترميم يك سطحي 49 ،دندان نيازمند پركردگيهاي بزرگ 6 ،دندان نيازمند درمان پالپ و 4
دندان نيازمند كشيدن بودند.
 6 )2سالهها
ميانگين ( dmftبرابر  ،)5در دختران ( )4/6كمتر از پسران ( )5/3و در روستاييان ( )4/3كمتر از شهرنشينان ( )5/1بود %5 ft .و  dmft %9 mtرا
تشكيل دادند.
 5استان ايالم ،آذربايجان شرقي ،اردبيل ،يزد و لرستان باالترين مقدار ( dmftبيشتر از  )6و  5استان بوشهر ،هرمزگان ،سيستان و بلوچستان،
خوزستان و قزوين كمترين مقدار ( dmftكمتر از  )4را داشتند.
ميانگين  DMFTدر  6سالگي  1/2بود و مقدار بسيار كمي از آن به دندانهاي پرشده ( )%4و كشيده شده ( )%1اختصاص يافت.
چهار استان آذربايجان شرقي ،اردبيل ،لرستان و چهار محال و بختياري باالترين ميزان ( DMFTبيشتر از  )1/5و  3استان هرمزگان ،بوشهر و
كرمان كمترين مقدار ميانگين ( DMFTكمتر از  )1/1را دارا بودند.
در بين كودكان  6ساله  %11فاقد دندانهاي پوسيده شيري و دائمي بودند.
 %9كودكان  6ساله داراي لثه ملتهب بودند.
بيش از نيمي از دندانهاي  Dو  Eپوسيده ،پرشده يا كشيده شده بودند .بين  3تا  3درصد دندانهاي  6دائمي نيز دچار پوسيدگي بودند يا پر شده
و كشيده شده بودند .هشتاد و هفت درصد از  6سالهها نيازمند پركردگي يك سطحي %22 ،نيازمند پركردگي دو سطحي يا بازسازي كامل%39 ،
نيازمند درمان پالپ و  %67نيازمند كشيدن دندان بودند.
 9 )3سالهها
ميانگين  )3/6( dmftدر پسران  9ساله ( )3/9بيش از دختران ( )3/3بود .دندانهاي پرشده  %4و دندانهاي كشيده شده  %16از  dmftرا به خود
اختصاص داد.
سه استان لرستان ،آذربايجان غربي و فارس باالترين مقدار ( dmftباالي  )4/5و چهار استان بوشهر ،هرمزگان ،سيستان و بلوچستان و قزوين
كمترين مقدار ( dmftكمتر از  )2/5را دارا بودند.
ميانگين  DMFTبرابر  ،1/9در روستاييان ( )1/3كمتر از شهرنشينان ( )1بود .دندانهاي پر شده  %6و كشيده شده  %2از  DMFTرا به خود
اختصاص دادند .شش استان چهار محال و بختياري ،اردبيل ،زنجان ،آذربايجان شرقي ،ايالم و لرستان داراي  DMFTباالي  1/5و سه استان
هرمزگان ،بوشهر و كرمان داراي  DMFTزير  1/5بودند.
 %11كودكان  9ساله فاقد دندان پوسيده ،پرشده يا كشيده بودند.
 %13كودكان  9ساله داراي التهاب لثه بودند.
و فلوئوروزيس شديد تنها در  %1/6و ساير حالتهاي فلوئوروزيس كمتر از  %5بود.
4

در استانهاي كرمان ( ،)%31قم ( ،)%23كهكيلويه و بويراحمد ( ،)%23سمنان ( ،)%21بوشهر ( ،)%15قزوين ( )%14و هرمزگان ( )%13نمونهها
داراي مواردي از فلوئوروزيس بودند.
دندانهاي  )%44( E ،)%35( Dو  )%22( 6بيشترين موارد پوسيدگي را دارا بودند.
از كل هر يك از دندانها  %35دندانهاي  %44 ،Dدندانهاي  Eو  %22دندانهاي  6داراي پوسيدگي يا ترميم بوده يا كشيده شده بودند.
 12 )4سالهها
ميانگين  DMFTدر دوازده سالهها ( )1/9بود و در دختران ( )2بيشتر از پسران ( )1/7و در شهرنشينان ( )1/9بيش از روستاييان ( )1/7بود.
دندانهاي پرشده ( )%9و دندانهاي كشيده شده ( DMFT (%4را به خود اختصاص ميدادند.
 %41از افراد  12ساله عاري از دندانهاي پرشده ،پوسيده يا كشيده شده بودند.
 %19از  12سالهها داراي لثه ملتهب بودند.
 %3/3از  12سالهها به درجاتي از فلوئوروريس مبتال بودند.
دندانهاي  6بيشترين درصد پوسيدگي را دارا بودند.
در هر  111كودك  12ساله 14،دندان نيازمند پركردگي يك سطحي 14 ،دندان نيازمند ترميمهاي وسيع 3 ،دندان نيازمند درمان پالپ و  25دندان
كشيدني بودند.
گروه سني

محل سکونت

جنسيت

کل

دختر

پسر

روستايي

شهرنشين

 3ساله

1/6

2/2

1/5

2/1

1/9

 6ساله

4/6

5/3

4/3

5/1

5

 9ساله

3/9

3/3

-

-

3/6

 12ساله

-

-

-

-

-

جدول شماره :1ميانگين  dmfرا در گروههاي سني مختلف برحسب جنسيت ومحل سكونت برحسب گزارش سال  1333نشان ميدهد

گروه سني

ميانگين

كودكان فاقد پوسيدگي

داراي التهاب لثه

 3ساله

-

%43

%4

 6ساله

1/2

%11

%9

 9ساله

1/9

%11

%13

 12ساله

1/9

%41

%19

جدول شماره :2ميانگين  DMFدر همان گزارش همراه با التهاب لثه نشان ميدهد
شاخص
گروه سني
 12ساله

DMFT

1/36

تعداد و درصد

تعداد و درصد

تعداد و درصد

دندان پوسيده

دندان اقتاده يا كشيده شده

دندانپر شده

()D

()M

()F

1/62

17/1

1/17

%37/19

%76/3

%13/9

جدول شماره :3شاخص  DMFTكودكان  12ساله در سال  1332ارسال شده از مركز مديريت بيماريهاي غير واگير وزارت بهداشت
5

وضعيت كشورهاي همجوار
شامل  5مقاله از كشورهاي همجوار)5( :
 .1تركيه (سال  .2 ،)2111چين(.3 ،)2112عراق ( .4،)2112هندوستان ( . 5،)2111پرتقال ( ،)2113ميباشد ( كه حداقل  2مورد آن ) از كشورهاي
تركيه و چين به نظر ميرسد مربوط به منابع ملي باشد.

منابع فارسي تحقيقي و اپيدميولوژيك ()6
 5مقاله در رابطه با بهداشت دهان و شاخص  DMFTكه متعلق به شهرهاي زير ميباشد ،بدست آمده كه عبارتند از .1 :اهواز  -سال  .2 ،79يزد
سالهاي  .3، 1337-1331كرمانشاه  .4، 1391تهران  .5، 1334-1335همدان سال  1391به زبان انگليسي
كه عناوين آنها به شرح زير ميباشد:
 .1مقايسه بهداشت دهان و شاخص  DMFTدر ميان دانشآموزان 6ساله پسر و دختر در شهر اهواز سال )6( 79
 .2تعيين و مقايسة شاخصهاي بهداشتي دهان و دندان در دانشآموزش  15ساله پسر مدارس شهر يزد در سالهاي )7(1337،1331
 .3ارزيابي وضعيت سالمت دهان و دندان دانشآموزان  6تا  12ساله كرمانشاه سال )3(91
 .4شيوع عوامل موثر بر پوسيدگيهاي دنداني كودكان مراجعه كننده به درمانگاه كودكان بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسالمي سال -1334
)9(1335
Dental caries experience in - 13 - 19 – years old Iranian students expressed by DMFT and significant .5
)11( caries index
به زبان انگليسي از مركز تحقيقات علوم پزشكي دانشگاه همدان 2111

منابع تحقيقي در رابطه با ميزان فلورايد ( DMFTو فلوئورزيس در استانهاي مختلف)
 .1ميزان فلورايد ر آب آشاميدني شهرستان شاهرود  DMFTدر كودكان  7ساله – سال  2111به زبان انگليسي ()11
 .2بررسي ميزان فلورايد در آب شرب وشاخص  DMFTدر شهرستان دامغان سال )12( 31-79
 .3بررسي مقايسهاي فلوئوروزيس و  DMFTدر رابطه با ميزان فلورايد از منابع آب شرب رودخانههاي مارون ،كارون و كرخه در دانش آموزان
 11-12ساله استان خوزستان سال )13(1331

منابع در رابطه با ساير عوامل ()co- factors
 .1بررسي عالقه به شيريني و پوسيدگي دندان مادر و كودك در سال  – 1334تهران ()14
 .2بررسي سالمت دهان و دندان در كودكان كم توان ذهني و مقايسه آن با كودكان سالم در شهر اصفهان سال )15( 91
 .3مقايسه شاخص  DMFTبين دوقلوهاي يك تخمكي و دو تخمكي سال )16(1334

عوامل مؤثر بر پوسيدگي دندان()17
6

با توجه به كتابهاي مرجع و نشريات معتبر علمي ،پوسيدگي عارضهاي تك عاملي نيست .عوامل متعدد و متفاوتي به عنوان علل پوسيدگي دنداني
مطرح شدهاند كه در افراد مختلف متفاوت ميباشد و لذا براساس توضيح فوق علل مطرح در پوسيدگي شامل ميكروبها ،مواد قندي ،جنس دندان
و نوع تركيبات بزاق دهان ،مقاومت فرد ،عوامل رفتاري ،فرهنگي ،اجتماعي ،محيطي و اقتصادي است.
آنچه بيش از همه در ايجاد پوسيدگي دندان اهميت دارد رژيم غذايي شامل مواد قندي و وجود ميكروبهاست.
سن يکي از عوامل مؤثر در پوسيدگي دندان به شمار مي رود به طوري كه اين عارضه در دوران كودكي و جواني شيوع بيشتري دارد.
جنس نيز شايد در پوسيدگي دندان نقش داشته باشد به صورتي که در شرايط اجتماعي و اقتصادي يكسان ،بروز آن در زنان جوان نسبت به مردان
همسال ،گاهي بيشتر گزارش شده است.
الزم به ذکر است برخي بيماري هاي ژنتيكي نيز باعث ايجاد اختالل در تشكيل عاج و مينا شده و از عوامل مهم در پوسيدگي دندانها به شمار مي
روند.
ساير شرايط از قبيل اجتماعي و اقتصادي فشارهاي رواني بيماريهاي مختلف ،شكل دندان و رديف دنداني ،بهداشت عمومي و باالخره در
دسترس بودن خدمات دندانپزشكي همه و همه هر يك در فراواني پوسيدگي دنداني نيز نقش دارند.

عوامل مؤثر در رابطه با كاهش  DMFدر جامعه ()13،19
عنوان :در حال حاضر مداخالت بهبود دهنده و ارتقاء دهنده وضعيت موجود كدام است.
با توجه به گزارش ماه قبل در مورد ايجاد پوسيدگي دندان كه اين امر را مربوط به  4عامل اصلي دانسته است كه عبارتند از وجود سطوح دنداني
(مينا و عاج)  -وجود مواد قندي قابل تخمير  -و باكتريهاي تخمير كننده مواد قندي  -و زمان موارد زير قابل ذكر ميباشد.
 -1تقويت نسوج دنداني (مينا و عاج) :استفاده از فلورايد جهت تقويت مينا كه به دو صورت سيستميك و موضعي انجام ميشود.
الف :سيستميك كه با اضافه كردن فلورايد به منابع آب آشاميدني در محلهائي كه ميزان آن كمتر از يك  PPMميباشد و يا بوسيله قرصهاي
فلورايد كه در آب آشاميدني حل ميگردد انجام ميشود.
نكته :بيشترين تأثير اين نوع استفاده از فلورايد در دوره زماني آغاز تولد تا حدود  12سالگي است كه تاج دندانهاي شيري و دائمي تكميل
ميشود .ضمنا در افزودن فلورايد به منابع آبهاي آشاميدني نظرات موافقي و مخالفي وجود دارد كه اينجا مورد بحث نميباشد.
ب :موضوعي :استفاده از فلورايد بصورت موضعي كه در دوره زماني طوالنيتري مورد استفاده دارد بصورت دهان شويهها – خميردندانها -و
ژلهاي حاوي فلورايد به صورتهاي روزانه – هفتگي -و ماهيانه (توسط دندانپزشك) انجام ميشود و تأثير بيشتري در مقاوم سازي دندانها
دارد.
 -2مسدود كنندهاي شيارها و گوديهاي دندان :اين مواد كه به  Fissure sealantsمعروفند توسط دندانپزشك در شيارهاي سطوح جونده
دندانهاي كرسيهاي كوچك و بزرگ (شيري و دائمي) براي جلوگيري از گير مواد غذائي در اين محلها كه به آساني توسط مسواك پاك
نميشوند و محيط مناسبي براي ميكرو ارگانيزمهاي مولد پوسيدگيها ايجاد ميكنند ماليده ميشوند.
نكته :نظر به اينكه جنس اين مواد بيشتر از مواد پالستيكي و كمپوزيتي ميباشد و بسهولت سائيده ميشوند بايد ماهيانه توسط دندانپزشك كنترل
شوند و در صورت سوراخ شدن يا شكسته بودن مجددا ترميم شوند چون عود پوسيدگي در زير آنها ايجاد ميشود.
 -3نقش تغذيه و كاهش مواد قندي:
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نقش كاهش مصرف مواد قندي و رابطه آن با پوسيدگي هاي دنداني بعد از جنگ دوم جهاني بارز گرديد ولي بعد از جنگ بازگشت زندگي به
وضع عادي و افزايش مجدد مواد قندي شيوع پوسيدگيها مجددا افزايش يافت .در اطفال برخالف بالغين به علت وجود كمتر نسج چربي انرژي
مورد نياز بيشتر از مواد كربوهيدرات تأمين ميشود بعالوه سلولهاي مغز نيز براي تأمين انرژي فقط از گلوكز استفاده ميكنند از اين جهت حذف
كامل مواد قندي از چرخه تغذيه انساني ميسر نميباشد .ولي با فرهنگسازي و توصيههاي الزم ميشود اثرات مضر آن را تا حد زيادي كاهش داد.
 -1بعد از خوردن شيرينيجات دندانها هر چه زودتر مسواك زده شود با آب دهان چندين بار شسته شود.
 -2تعداد دفعات خوردن شيريني بخصوص از نوع چسبنده آن كاهش پيدا كند هرچه دفعات بيشتر باشد تغييرات دهان زيادتر و باعث ايجاد
اسيديته بيشتر ميگردد.
 -3استفاده از تنقالت بجاي شيريني و شوكوالت در ميان وعدهها توصيه ميشود مثل نان و پنير و گردو.
 -4جويدن آدامسهاي حاوي  Xylitolبه كاهش پوسيدگي كمك ميكند.
 -5مصرف نوشابههاي گازدار مثل انواع كوال باعث كاهش سريع  PHبزاق به حدود  5/4تا  5ميشود نتيجه باعث نرم شدن ميناي دندان ميگردد.
لذا توصيه بر اين است كه بعد از مصرف آنها بالفاصله مسواك زده نشود چون باعث سائيدهگي ميناي دندان ميگردد)Tooth Abrasion( .
 -4كنترل ميكرو ارگانيزمها:
با كنترل ميكرو ارگانيزمهاي تخمير كننده مواد قندي مثل الكتوباسيل و استرپتوكك ميو تانس و غيره با استفاده از خمير دندانها و دهانشويهاي
مناسب كه توسط دندانپزشك تجويز ميشود و به دفعات كافي شستشوي ميتوان به كاهش پوسيدگيها كمك نمود .بايد در نظر داشت كه
استفاده از دهانشويهاي ضدعفوني كننده به مقدار زياد باعث بهم خوردن تعادل فلور ميكروبي دهان و رشد بعضي از ميكرو ارگانيزمهاي ديگر
مثل قارچها و ضايعات مخاطي ميگردد .همچنين دهان شويهاي حاوي الكل زياد باعث خشكي دهان و مخاط ميشوند.
 -5فرهنگسازي و آموزش
بايد توجه داشت كه فرهنگسازي و آموزش در تصحيح عادات تغذيهاي و بهداشتي يكي از اموري است كه احتياج به زمان و آموزش طوالني از
دوران كودكي دارد كه در اين رابطه بايد آموزشهاي مربوطه با درج مطالب بهداشتي در كتب درسي دورههاي ابتدائي شروع شود و حتي در
برنامههاي دروس دانشكدههاي دندانپزشكي نيز به اين امر توجه ويژهاي مبذول گردد .همچنين تبليغات رسانهاي از طريق راديو و تلويزيون و
ساير رسانهها نيز انجام گيرد تا اهداف تعيين شده در رابطه با سالمت دهان و دندان بيمار حاصل گردد.

رصد کالن سالمت بررسي سياستها و راهکارهاي بهبود شاخص پوسيدگي دندان DMFدر سال )19( 1414
 .1طراحي و ساماندهي برنامه هاي مداخلهاي پيشگيرانه (با رويکرد عوامل خطر مشترک)
 .1.1اصالح الگوي تغذيه جامعه مرتبط با سالمت دهان و دندان
مجموعه اقدامات:
 .1برنامه هاي آموزشي جامعه محور در خصوص رژيم مناسب
 .2استفاده از رسانه هاي ملي و جمعي براي افزايش آگاهي
 .3تهيه دستورالعملهاي الزام آور براي سازمانهاي ذيربط
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 .4برگزاري دوره هاي آموزشي الزامي براي صنوف مرتبط با مواد غذايي (استفاده کنندگان از مواد قندي)
 .5تهيه و انتشار الگوهاي مناسب مصرف مواد غذايي
 .6برگزاري نشست هاي هماهنگي با سازمانها و نهادهاي ذيربط
 .7ميزان آگاهي ،نگرش و عملکرد از طريق انجام مطالعات مقطعي اندازه گيري ميشود
 .3برنامه ريزي باهماهنگي سازماني ذيربط براي تامين شيرين کننده ها
 .9ايجاد سازوکارهاي توزيع و ايجاد دسترسي به شيرين کننده ها
 .11از طريق انجام مطالعات مقطعي اندازه گيري ميشود
 .11از طريق رايزني با نهادهاي قيمت گذار براي متناسب سازي قيمت شيرين کننده ها
 .12رايزني با سازمانهاي ذيربط براي ورود شيرين کننده ها در بهره مندي از يارانه ها
 .13ايجاد سازوکارهاي نظارتي براي اعمال قيمت ها از طريق نهادهاي ذيربط
 .1.2بهره مندي آحاد جامعه از ميزان مناسب فلورايد
مجموعه اقدامات:
 .1افزودن فلورايد به آب آشاميدني در مناطق با کمبود فلورايد آب آشاميدني
 .2افزودن فلورايد به مواد غذايي مثل نمک و شير
 .3برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي منجر به ارتقاي فرهنگ جامعه در زمينه بهره مندي از محصوالت حاوي فلورايد (به سياست شماره 7
مراجعه شود)
 .4ايجاد زمينه هاي ارائه خدمات فلورايدتراپي در مراکز ارائه کننده خدمات اعم از دولتي و خصوصي (به سياست شماره  11مراجعه شود)
 .5جلب حمايت و توسعه هماهنگي هاي بين بخشي (به سياست شماره  9مراجعه شود)
 .1.3گسترش خدمات پيشگيرانه
مجموعه اقدامات و فعاليتها:
.1فيشور سيلنت تراپي براي كودكان
 .2فلورايد تراپي با الويت دانش آموزان
 .3ايجاد و توسعه مراکزي که صرفا بر انجام امور پيشگيرانه متمرکز باشند
 .4برنامه هاي پيشگيري از صدمات فکي -صورتي بويژه در کودکان
 .5برنامه پيشگيري از بيماري هاي پريودنتال با تمركز بر گروه سني ميانسال و سالمند
9

 .6برنامه هاي پيشگيري در جهت جلوگيري از سرطان دهان
 .7برنامه هاي پيشگيري از مصرف دخانيات با تمركز بر ترک سيگار
 .8برنامه هاي پييشگيري براي افراد مسن (با توجه به افزايش جمعيت اين گروه)
 .9ارتقاء سطح آگاهي عموم جامعه در زمينه راه هاي پيشگيري و عوامل خطر بيماري هاي دهان و دندان
 .11ايجاد سازوکارهاي انگيزشي براي بخش خصوصي
 نصب تابلوهاي با ماهيت پيشگيري در کلينک هاي دندانپزشکي توزيع بروشورهاي باماهيت پيشگيري در کلينک هاي دنندانپزاشکي اعطاي کلينيک دوستدار سالمت دهان و دندان براي واجدين شرايط .11برگزاري نشست هاي مشترک با رسانه هاي مرتبط با سالمت در رابطه با اطالع رساني هاي علمي
 .12توسعه هماهنگي هاي بين بخشي
 .2تقويت سامانه حمايتي
 .2.1راه اندازي سامانه بيمه کارآمد
مجموعه اقدامات و فعاليتها:
 .1ارزيابي وضعيت پوشش بيمه اي خدمات سالمت دهان ودندان
 .2طراحي نظام جامع خدمات بيمه اي سالمت دهان و دندان
 .3تدوين برنامه جامع پوشش خدمات سالمت دهان و دندان در بخشهاي مختلف از جمله دولتي و خصوصي
 .4طراحي بسته هاي خدمتي پايه و تخصصي در عرصه هاي مختلف دندانپزشکي
 .5پياده سازي برنامه جامع خدمات حمايتي
 .6جلب حمايت جامعه صنعتي کشور براي تحت پوشش قراردادن کارگران در قالب بيمه هاي تکميلي
 .7جلب حمايت بخشهاي دولتي و نهادهاي عمومي براي تحت پوشش قراردادن کارکنان در قالب بيمه هاي تکميلي
 .8جلب حمايت صنعت بيمه سالمت کشور براي طراحي بسته هاي خدمتي و گسترش پوشش خدمات
 .9جلب حمايت نهادهاي سياستگذار (شورايعالي بيمه و مديريت بيمه هاي درماني مختلف) براي پوشش بيمه همگاني
 .11جلب حمايت نهادهاي حاکميتي براي مناطق اسيب پذير و محروم کشور
 .11جلب حمايت بخش خصوصي براي جذب سيستم هاي بيمه گر
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 .12تسريع گردش امور مرتبط با بيمه ها و خدمات بيمه اي
 .13ارزشيابي مستمر پوشش و خدمات بيمه اي و ايجاد سيستم هاي تشويقي
 .2.2قابل پرداختسازي هزينه خدمات دندانپزشکي (اولويتدار) مبتني بر توان اقتصادي مناطق و اقشار مختلف جامعه
مجموعه اقدامات و فعاليتها:
 .1بازنگري در تعرفه هاي دندانپزشكي
 .2تعيين تعرفه هاي قابل پرداخت (ويژه) براي اقشار با توان اقتصادي پايين و گرو ه هاي هدف
 .3توسعه مراکز ارائه کننده خدمات سالمت دهان و دندان توسط بخش دولتي در مناطق محروم و براي تحت پوشش قراردادن اقشار
آسيبپذير
 .4ارائه خدمات رايگان در مناطق و اقشار محروم و آسيب پذير
 .5توسعه و تقويت هماهنگي هاي بين بخشي
 .6ايجاد سازورکارهاي حمايت مالي براي بهره مندي از خدمات تخصصي و فوق تخصصي
 .7طراحي و مهندسي مثلث ارائه کننده خدمات-بيمار و سيستم بانکي (ضمانت بانکي)
 .3جلب حمايت هاي مالي شرکتها ،موسسات و خيريه ها و کمک هاي مردمي
 .3سازماندهي منابع انساني
 .3.1ايجاد شبکه همکاري بخشهاي دولتي و خصوصي و بخشهاي باليني دانشگاهي
مجموعه اقدامات و فعاليتها:
 .1شناسايي ظرفيت هاي بخش دولتي ،خصوصي و بخشهاي باليني دانشگاهي
 .2شناسايي و ايجاد زمينه هاي همکاري بين بخشي
 .3تنظيم پروتکلهاي همکاري
 .4اجراي پروتکلها
 .5ارزشيابي عملکرد و نتايج
 .6شکل دهي ساختارهاي شبکه اي همکاري
 .4مهندسي و معماري اطالعاتي سالمت دهان و دندان
 ..4.1پيادهسازي و ارزيابي مستمر
مجموعه اقدامات و فعاليتها:
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 .1برنامه ريزي براي پياده سازي
 .2ايجاد زمينه ها و بسترهاي شبکه اي
 .3ايجاد زمينه هاي نرم افزاري
 .4تامين سيستم هاي سخت افزاري
 .5تامين سيستم هاي امنيت شبکه
 .6آموزش و توانمندسازي همگاني
 .7اجراي سيستم مبتني بر برنامه
 .8اطالع رساني عمومي
 .9طراحي نظام هاي گزارش دهي و ساختارهاي تصميم سازي (داشبوردهاي مديريتي يا هوشمندي کسب و کار)
 .11جلب حمايت از سازمانهاي ذيربط
 .11جلب حمايتهاي مالي از بخش دولتي و سيستم بانکي
 .5اعتالي فرهنگ سالمت دهان و دندان
 .5.1توسعه دانش و سواد سالمت دهان و دندان و بهبود رفتارهاي اجتماعي در جامعه
مجموعه اقدامات و فعاليتها:
 .1مهندسي فرهنگي جامعه در عرصه سالمت دهان و دندان
 .2برنامه ريزي و اجراي آموزش همگاني – محتواي عمومي
 .3برنامه ريزي و اجراي آموزش گروههاي هدف – محتواي اختصاصي
.4جلب همکاري رسانه هاي جمعي براي اطالع رساني عمومي
 .5حد استاندارد توسط سيستم مرکزي
 .5.2گسترش فرهنگ خود مراقبتي (مراقبتهاي شخصي)
مجموعه اقدامات و فعاليتها:
 .1تعيين برنامه هاي خود مراقبتي
 .2برنامه ريزي براي پياده سازي سيستم هاي خود مراقبتي
 .3آموزش گروههاي هدف
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 .4براساس مطالعات پايه اجتماعي سطح مطلوب تعريف خواهد شد
 .5.3توسعه نهادهاي مردمي در رابطه با فرهنگسازي سالمت دهان و دندان
مجموعه اقدامات و فعاليتها:
 .1شناسايي سازوکارهاي توسعه نهادهاي مردمي
 .2شناسايي مناطق محروم و اولويت دار
 .3شناسايي گروههاي مخاطب براي شکل گيري نهاده هاي اجتماعي
 .4جلب حمايت و همکاري نهادهاي حاکميتي براي توسعه نهاده هاي اجتماعي
 .5براساس تحليل وضعيت ،نقاط محروم و مورد نياز شناسايي و برنامه ريزي الزم براي ايجاد نهاده هاي اجتماعي صورت خواهد گرفت و
براساس آن نقطه مطلوب ترسيم مي گردد
 .6بهينه سازي سهم منابع مالي سالمت دهان و دندان از منابع مالي سالمت (حساب ملي سالمت)
 .6.1تعيين و برآورد ساليانه سهم مالي سالمت دهان از کل بودجه سالمت کشور
 .1مجموعه اقدامات و فعاليتها:
 .2بررسي و برآورد سهم مالي سالمت دهان و دندانپزشکي از کل بودجه سالمت کشور بطور ساالنه
 .3تبيين اهميت سالمت دهان براي سياستگذاران بخش مالي سالمت
 .4طراحي و اصالح برنامه ها سالمت دهان و دندان در راستاي اولويتهاي سالمت به جذب حداکثري منابع مالي
 .5توجيه و جلب حمايت سياستگذاران و مقامات کشوري در جهت افزايش سهم مالي سالمت دهان از کل بودجه سالمت کشور
 .6تعيين سهم مشارکت مردم در تامين منابع مالي (با رعايت انصاف در مشارکت)
 .7ايجاد دسترسي مطلوب به خدمات سالمت دهان و دندان ،متناسب و مناسب با شرايط فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي جامعه
 .7.1طراحي سامانه جامع خدمات سالمت دهان و دندان
 .1مجموعه اقدامات و فعاليتها:
 .2بررسي وضعيت موجود اجزاي سامانه خدمات سالمت دهان و دندان در کشور
 .3طراحي و پياده سازي طرح سامانه جامع خدمات سالمت دهان و دندان
 .4ارزشيابي و ارتقاي سامانه
 .7.2تبيين دسترسي مطلوب
مجموعه اقدامات و فعاليتها:
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 .1تعيين مولفه ها و مشخصه هاي دسترسي براساس مناطق مختلف جغرافيايي کشور
 .2تعيين مولفه هاي موثر اقتصادي و اجتماعي
 .3تعيين نيازهاي منطقه اي و محلي و اولويت بندي
 .4سطح بندي خدمات براساس نيازها و اولويتها
 .5برنامه ريزي تامين نيروي انساني متخصص به تفکيک نيازها و محروميت ها
 .6برنامه ريزي تامين امکانات و منابع مورد نياز
 .7تامين نيرو و امکانات
 .3جلب حمايت همه جانبه سياستگذاران ،دست اندرکاران و ذيربطان کشور
 .3.1اولويت دادن به سالمت دهان در تصميمگيريهاي کالن کشوري
مجموعه اقدامات و فعاليتها:
 .1تدوين طرح توجيهي براي نشان دادن بار بيماري هاي دهان و دندان و عوارض اقتصادي آن بر اقتصاد خانواده
 .2تبيين اهميت سالمت دهان به عنوان بخش مهم سالمت عمومي
 .3انجام مطالعات مقايسه اي به منظور تاکيد بر اثر بخشي اقدامات پيشگيري در کاهش هزينه هاي درماني
 .3.2تقويت و ايجاد ارتباطات بين بخشي و بين المللي در جهت ارتقاي سالمت دهان
مجموعه اقدامات و فعاليتها:
 .1تقويت همکاري با سازمان هاي مرتبط در خارج از وزارت بهداشت (وزارت آموزش و پرورش ،بهزيستي و )...
 .2همکاري درون بخشي با ديگر ادارات و بخش هاي مرتبط در داخل وزارت بهداشت
 .3تقويت همکاري هر چه موثرتر با سازمانهاي جهاني با اهداف بهداشت عمومي و سالمت دهان

نتيجه گيري
با توجه به مواردي كه اشاره شد ،و برخي از سياستها كه در اين نوشتار نميگنجد ،انتظار ميرود در سال  1414در صورت اجراي كامل آنها،
شاخصهاي سالمت دهان ارتقا يابد ،از جمله شاخص  DMFTدندانهاي دائمي كودكان  12ساله به زير يك برسد.
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