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ششمین همایش زیبایی انجمن 
دندانپزشکان عمومی ایران 25 تا 

27مردادماه، در هتل المپیک به طور همزمان 
در 2 سالن برگزار شد. 2۴ پنل آموزشی و ۳ 
کالس هم زمان در ارتباط با همایش زیبایی 

 از برنامه های جانبی این همایش بود.
 به گفته دبیر علمی ششمین  همایش 

زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، 
نگاه نو به دندانپزشکی زیبایی اخالق مدار 

تم اصلی این همایش است که سعی می کند 
با آمیختن معلومات روز با تکنولوژیک و 

درمان های کم تهاجمی راهی را برای درمان 
بهتر بیماران پیشنهاد دهد.

اجرایی  و  علمی  دبیر  صدقی  لیال  دکتر 
ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان 
انجمن  زیبایی  همایش  در  ایران  عمومی 
در  اظهارداشت:  ایران  عمومی  دندانپزشکان 
انجام  برای  بیماران  اخیرتمایل  های  سال 
ونیر،  کامپوزیت  مانند  زیبایی  های  درمان 
لبخند  طرح  اصالح  و  پرسلن  المینیت 
مشکالت بسیار زیاد شده و همین موضوع  
ما  جامعه  برای  را  زیادی  درمانی  هزینه 
عمومی  دندانپزشکان  انجمن  لذا  دربردارد. 
تا علت شکست های  ایران تصمیم گرفت 
درمان های زیبایی را طی همایشی طراحی 

کرده و برای حل آنها چاره اندیشی کند.
وی هچنین در خصوص سوالی مربوط به 
ارتودنسی گفت: اگر بهم ریختگی دندان ها 
ارتودنسی الزم  درمان  باشد  بیشتر  از حدی 
است. در خصوص المینت پرسلن ونیر نیز 
باید اذعان کنم که المینت یک پوسته نازک 
سرامیکی با ضخامت کمتر از یک میلی متر  
است از مواد مختلفی می تواند ساخته شود.

برای اصالح  به ذکر است که المینیت  الزم 
طرح لبخند، تغییر رنگ دندان و اصالح به هم 

ریختگی دندان ها انجام می شود.
مزایای  و  معایب  خصوص  در  صدقی 
لمینت به خبرنگار ما گفت: اگر کلیه مراحل 
درمان صحیح باشد و دندان های بیمار تراش 
زیادی الزم نداشته باشد و خود بیمار نیز بعدا 
خوبی  به  را  دندان  و  دهان  بهداشت  بتواند 
بیمار  برای  خاصی  مشکالت  کند،  رعایت 
نخواهد داشت. با این وجود باید به این نکته 
تغییر  امکان  زمان  مرور  به  که  داشت  توجه 
رنگ کامپوزیت ها بیشتر خواهد شدکه این 
اشکال در افراد سیگاری و کسایی که دندان 
گیرد. می  صورت  بیشتد  کنند  می   قروچه 
عالوه بر این در صورتی که حجم مواد زیر 
لثه خواهد شد  التهاب  باعث  باشد  زیاد  لثه 
در  پوسیدگی  و  لثه  التهاب  زمان  مرور  وبه 

دندان های بیمار ایجاد می شود.
در ارتباط با تغییر خط لبخند، گفت: لبخند 
راه  انتخاب  انسانی است ولی  زیبا حق هر 
در  درست  درمان  روش  و  صحیح  درمانی 
بیمار  مشکالت  کاهش  و  درمان  پایداری 

نقش به سزایی دارد.
همایش  ششمین  اجرایی  و  علمی  دبیر 
ایران  عمومی  دندانپزشکان  انجمن  زیبایی 
به  عالقه  ما  جامعه  در  امروز  اظهارکرد: 
لبخندهای هالیوودی بسیار زیاد شده بنابراین 
جهت  صحیح  درمان  انجام  راهکار  بهترین 

کاهش عوارض احتمالی این درمان هاست.
 

تأسیس انجمن دندانپزشکی زیبایی از 
ضرورت های جامعه ماست

انجمن  زیبایی  همایش  دبیر  آغنده  رامین 

دندانپزشکان عمومی ایران با اشاره به ضرورت 
تأسیس انجمن دندانپزشکی زیبایی گفت: با 
توجه به اینکه امروزه ادرمان های زیبایی بیش 
به  باید  از یک رشته تخصصی را دربرگیرد 
نیاز آموزشی دندانپزشکان توجه جدی کرد.
از سوی دیگر افزایش تقاضا در این حوزه، 
باعث درمان ناموفق بین همکارانی شود که 
از درمان های این حوزه کمتر سررشته دارند. 
امور  که  نکته  این  به  توجه  با  به خصوص 
مربوط به زیبایی در مطب های دندانپزشکی 
بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و درآمد 
بسیاری از مطب ها وابسته به این نوع خدمات 
است، در صورتی که نبود متولی دولتی و یا 
یک NGO برای کنترل و آموزش این علوم 

این مشکل را تشدید می کند.
دبیر علمی ششمین  همایش زیبایی انجمن 
دندانپزشکان عمومی ایران ادامه داد: من بارها 
جهت تاسیس انجمن در خواست داده ام اما 
متاسفانه موافقت نشده است. در شرایطی که 
یک  از  بیش  زیبایی  های  درمان  از  بسیاری 
رشته تخصصی را درگیر می کند، عدم توجه 
به نیاز آموزشی دندانپزشکان می تواند لطمات 
جبران ناپذیری را به بیماران  وارد کند. از طرف 
دیگر در سایه آموزش صحیح و توانمندسازی 
جدیدی  تقاضاهای  دندانپزشک،  همکاران 
برای این هنر دندانپزشکی ایجاد خواهد شد 
و  شرافتمندانه  کسب  منجربه  تواند  می  که 

اخالق محور باشد.
و  داشته  بازآموزی  امتیاز   ۱۵ کنگره  این 
شرکت در آن، نتایج مؤثری برای حضار به 
همراه داشت. در طی ۳ روز برگزاری کنگره 

نیز، حدود ۲۴ پانل آموزشی برگزار شد.

در ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران عنوان شد:

ضرورت تأسیس انجمن 
دندانپزشکی زیبایی

                         همایش
   افسانه غفاری


