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دستور جلسه:
 .1گزارش طرحهاي پژوهشي
 .2کيفيت آموزش عملي دانشجويان دندانپزشکي در دوران کرونا
 .3مسئله توزيع نيروي انساني
 .4حذف پاياننامه
 .5پيشنهاد عملي براي ارزيابي عملي دانشجويان قبل از فراغت از تحصيل
 .6مسئله توزيع نيروي انساني
 .7طرح نيروهاي حد واسط
 .8مراکز آموزش مهارتهاي حرفهاي علومپزشکي(دندانپزشکي)
. 9آيندهنگري در آموزش دندانپزشکي

رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:
در ابتدا جمع بندي نهائي و ارائه راهکارهاي عملي در رابطه با مشکالت پيش آمده در زمينه آموزش کلينيکي دانشجويان دندانپزشکي که ميبايست
مستقيماً در روي بيمار انجام مي گرفت و به علت شيوع کرونا صورت نگرفته و يا بسيار ناقص انجام شده و در طي جلسات متعدد مورد بحث قرار
گرفته بود تهيه و طي نامهاي به دفتر رياست محترم فرهنگستان ارسال گرديد.
در ادامه نامه ارسالي به دبيرخانه شوراي دندان پزشکي و تخصصي وزارت بهداشت و درمان در رابطه با تربيت نيروي حد واسطه در دندانپزشکي
مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
آقاي دکترخادمي اظها ر داشتند اگر هدف از تربيت نيروي حد واسط خدمت در مناطق محروم و روستاها ميباشد با توجه به افزايش تعداد
دندانپزشکان و اصل عدالت در سالمت ايجاب ميکند که مردم مناطق محروم از خدمات دندانپزشکان استفاده کنند نه نيروي حد واسط.
خانم دکتر مسلمي در اين مورد اظهار داشتند اگر در آموزش دندانپزشکي بر روي بهداشت و پيش گيري تأکيد بيشتري داشته باشيم و با توجه به
پذيرش دانشجويان بومي در کنکور و خدمت آنها در محل زندگي خود نيازي به تربيت نيروي حد واسط نخواهيم داشت.
آقاي دکتر حائريان اظهار داشتند نيروي حد واسط کار همه جانبه اي است که اجزاء مختلف وزارت بهداشت و درمان نگاه واحدي به آن ندارند و بايد
نگاه جامعي به سالمت دهان داشت تا بتوان برنامهريزي کرد.
آقاي دکتر شيرازي اظهار داشتند متأسفانه مقحورترين قسمت در وزرات بهداشت و درمان دندانپزشکي است و معاونتهاي مربوطه از برنامه واحدي
پيروي نميکنند يعني معاونتهاي آموزشي-درماني ،بهداشتي بدون هماهنگي به صورت مجزا از يکديگر عمل ميکنند .به اين ترتيب ايجاب ميکند
که گروه يک برنامه جامع و دقيق بهداشتي ،پيشگيري -درماني ،آموزشي دندانپزشکي بر مبناي سياستهاي کلي سالمت تهيه و پيشنهاد نمايد.

نحوه پيگيري توصيهها:
تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
جلسه بعدي گروه  466/66/13برگزار خواهد شد.

تهيه کننده:
دکتر محسن شيرازي
عضو پيوسته و رئيس گروه علوم دندانپزشکي

