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راه انــدازی یــک مطــب دندان پزشــکی موفــق در فضــای فــوق رقابتــی امــروز، چالش هــای جــدی بــه همــراه دارد و 
بــرای اغلــب دندان پزشــکان دغدغــه  اصلــی محســوب می شــود.ایجاد تعــادل بیــن مراقبت هــای دندانــی بــا کیفیــت 
بــاال و ســودآوری یکــی از اصلــی تریــن ایــن چالش هــا اســت. امــروزه بیــش از گذشــته، هنگامــی کــه بیمــاران بــه 
دندان پزشــک مراجعــه مــی کننــد، انتظــار دارنــد در کنــار اســتفاده از دانــش، تخصــص و تکنولــوژی مناســب و بــه 
روز، مراقبــت دلســوزانه و مســئوالنه از آنهــا همــراه بــا دغدغه هــای پایــدار و ســبز نیــز  باشــد.  اخــاق حرفــه ای 
هــر چنــد برخــی از ایــن انتظــارات را پاســخ می دهــد امــا امــروزه و در صنعــت دندان پزشــکی مــا بــا چارچوب هــا و 

اســتراتژی های بیشــتر و جــدی تــری در حــوزه مســئولیت اجتماعــی دندان پزشــکی نیــاز داریــم.
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دندان پزشــکان و ســایر افــراد  فعــال در  ایــن حــوزه بــه منظــور دســت یابی بــه موفقیــت نیــاز دارنــد تــا همــگام 
ــد  ــا روندهایــی کــه می توان ــد شــوند و ب ــد بهره من ــرای رفــع مشــکات، از راهکارهــای جدی ــد، ب ــو رون ــه جل ــا زمان ب
بــه آن هــا در اداره یــک مطــب دندان پزشــکی موفــق کمــک کنــد، آشــنا باشــند. یکــی از ایــن روندهــای پیــش رو، 
فعالیت هــای پایــدار و مســئوالنه اســت کــه بخــش گســترده ای از فعالیت هــای حرفــه ای و تخصصــی یــک دنــدان 
پزشــک را در کنــار مهارت هــای مدیریتــی او در بــر می گیــرد. یــک مطــب موفــق دنــدان پزشــکی در کنــار یــک دنــدان 

پزشــک متخصــص و ماهــر، بــه اســتراتژی های مدیریتــی، بازاریابــی و مالــی مناســب نیــز نیــاز دارد.
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در ایــن مجموعــه مــا در تــاش هســتیم شــما را بــا اســتراتژی های موجــود در حــوزه فعالیت هــای حرفــه ای 
بــه عنــوان یــک دندان پزشــک آشــنا کنیــم ایــن کار در کنــار توان منــد ســازی شــما در حــوزه تخصصــی خــود 
، آثــار مثبــت فراوانــی در جامعــه و محیــط زیســت نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت. بــه عنــوان نمونــه، کمتــر 
دندان پزشــکی اســت کــه از ایــن موضــوع آگاهــی داشــته باشــد کــه چــه تعــداد اســتاندارد بیــن المللــی در حــوزه 
ــا گواهینامه هایــی وجــود دارد کــه تاییــد کننــده ایــن اســت کــه یــک مطــب  دندان پزشــکی)ISO( وجــود دارد و ی

دنــدان پزشــکی فعالیت هــای ســبز و محیــط زیســتی دارد.1

بــا توجــه بــه جایــگاه ســامت دهــان و دنــدان در کیفیــت زندگــی شــهروندان از یــک ســو و درک ایــن مهــم کــه 
بیــش از گذشــته حضــور بــه عنــوان یــک دندان پزشــک موفــق  بــه مهارت هــای مدیریتــی و بازاریابــی نیازمنــد 
اســت، موسســه نــدای توســعه را بــر آن داشــت تــا در پیــاده ســازی اســتراتژی های مســئوالنه و پایــدار و هماهنــگ 

ســازی آن بــا روندهــای موجــود در صنعــت دنــدان پزشــکی در کنــار شــما باشــد.

1 https://webstore.ansi.org/industry/dentistry 
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مــا می خواهیــم بــا بــه اشــتراک گذاشــتن برخــی از آمارهــای مربــوط بــه صنعــت دندانپزشــکی در ســال 2021 
شــروع کنیــم. اولیــن چیــزی کــه بایــد بدانیــد ایــن اســت کــه صنعــت دندان پزشــکی  در یــک دوره رشــد ســریع 
قــرار دارد. بــه عنــوان مثــال در ســال 2020، صنعــت دندان پزشــکی در ایــاالت متحــده 15.57 میلیــارد دالر بــود 
و پیــش بینــی می شــود تــا ســال 2027 دو برابــر شــود و بــه 30.59 میلیــارد دالر برســد. ایــن بــدان معناســت کــه 

پتانســیل زیــادی بــرای رشــد در ســطح اجرایــی وجــود دارد.

جراحی زیبایی

ایمپلنت های دندانی

تکنولوژی جدید دندانپزشکی

در این میان ما شاهد تغییرات گسترده ای در آگاهی ها و سایق مراجعان به دندان پزشکی هستیم.

حجم بازار ایمپلنت های دندانی 3.6 میلیارد دالر است و انتظار می رود ساالنه 11 درصد رشد کند.

انتظار می رود بازار عمل های زیبایی ساالنه 5 درصد رشد کند.

توجه به سامت دهان و دندان افراد مختلف در اجتماع رشد چشمگیری داشته است.

آگاهی های عمومی در خصوص سامت دهان و دندان در سامت عمومی بدن افزوده شده است.

بــه واســطه حضــور در شــبکه هــای اجتماعــی، دسترســی بــه اطاعــات در خصــوص مــواد اولیــه و شــیوه های 
دندان پزشــکی بــرای عمــوم جامعــه افزایــش پیــدا کــرده اســت.

اقدامــات مســئوالنه و همــگام بــا محیــط زیســت، در حــال تغییــر شــیوه های 
رقابــت در صنعــت دندان پزشــکی اســت.
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دنیــای امــروز مــا پیونــدی قــوی بــا توســعه پایــدار دارد؛ بــه عبــارت دیگــر هــر نــوع کســب و کار یــا ســازمان، عاوه بر 
وظایــف ســازمانی و فــردی، از طریــق رفتــار پیشــگیرانه و اصاحــی ملــزم اســت بــه مدیریــت تاثیــرات و پیامدهــای 
ناشــی از تصمیمــات یــا فعالیت هــای خــود در قبــال ذ ی نفعــان پرداختــه و بــه تحقــق اهــداف توســعه پایــدار کمــک 
کنــد. ذی نفعــان عمــده در ایــن تعریــف شــامل:محیط زیســت، کارکنــان و خانواده هــای آنــان، مشــتریان، تامیــن 
کننــدگان، ســاکنان جوامــع بومــی و محلــی، شــهروندان، ســازمان ها)دولتی و غیــر دولتــی( هســتند. بــا نگاهــی بــه 
وضعیــت جهــان در می یابیــم کــه در حــال حاضــر مــا در معــرض انــواع بحران هــای زیســت محیطــی قــرار داریــم. 
تغییــرات وضعیــت جــوی در سراســر جهــان احتمــاالً نشــان از بزرگتریــن چالش هــای زیســت محیطــی در آینــده ای 
نــه چنــدان دور دارد. امــروزه، حــل چالش هــای رفاهــی، معیشــتی و امنیتــی میلیاردهــا انســان در سراســر جهــان 

از جملــه دغدغه هایــی اســت کــه توســط جامعــه علمــی بین المللــی بــه رســمیت شــناخته شــده اســت . 
از ایــن رو الزم اســت تــا حــدی از رویکردهــای صرفــاً بــازار محــور و متمرکــز بــر توســعه بازارهــای مالــی فاصله گرفته 
ــا دغدغه هــای اجتماعــی جایگزیــن آن گــردد. از آن جایــی کــه بــه دلیــل وجــود چالش هــای  و خــط مشــی هایی ب
اقتصــادی، محیــط زیســتی و اجتماعــی در کشــور و مطالبــات روز افــزون ذی نفعــان متعــدد، ضــروری اســت، 
طراحــی و اســتقرار سیســتم مدیریــت یکپارچــه مســئولیت اجتماعــی کســب و کارهــا و گزارش دهــی اقدامــات 
مرتبــط بــه گونــه ای صــورت پذیــرد کــه بــه پرهیــز از صــرف هزینه هــای گــزاف بــا نتایــج حداکثــری  انجــام گــردد. 
ایــن مســیر امــروزه بــا توجــه بــه رشــد آگاهــی شــهروندان در خصــوص لــزوم فعالیت هــای ســبز و پایــدار، عــاوه 

بــر کاهــش ریســک فعالیــت کســب و کار می توانــد بــه جــذب مشــتریان بیشــتر نیــز یــاری برســاند.
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مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه مصــرف کننــدگان دیگــر صرفــاً بــه دنبــال مقــرون بــه صرفــه تریــن محصــوالت بــرای 
تأمیــن نیازهــای خــود نیســتند. در حالــی کــه قیمــت همچنــان یــک عامــل مهــم اســت و همیشــه خواهــد بــود، امــا 
دیگــر تمرکــز اصلــی بــر قیمــت محصــوالت نیســت. صنعــت تجــارت الکترونیــک، بــه طــور ویــژه شــاهد ایــن اســت 
کــه کســب و کارهایــی کــه اســتراتژی شــفاف مســئولیت اجتماعــی را اجــرا مــی کننــد، همــان هایــی هســتند کــه 

بــه رشــد و ســود دهــی مناســب تــری نیــز دســت پیــدا مــی کنــد  
 در ایــن میــان بدیهــی اســت کــه اگرچــه مســئولیت اجتماعــی یــک ماحضــه ی کلیــدی بــرای هــر مصــرف کننــده 
ای اســت، امــا بیشــتر بــه عنــوان یــک عامــل کمــک کننــده بــرای تصمیمــات خریــد نســل جــوان تــر بــه ویــژه در بــازار 
تجــارت الکترونیــک اســت.  از ســوی دیگــر تجــارت الکترونیــک قــادر اســت  بــه برندهــای متعهــد بــه مســئولیت 
اجتماعــی بیشــتر کمــک می کنــد تــا در برابــر غول هــای حاضــر در هــر صنعــت فرصــت فعالیــت بیابنــد. زیــرا تنهــا 
ابــزار مــورد نیــاز در چنیــن فضایــی، اتصــال بــه اینترنــت اســت و بــرای تاثیرگــذاری واقعــی، حضــور فعــال و محبــوب 

در رســانه های اجتماعــی هــم کافــی و هــم  الزامــی اســت.

تا چه میزان از این فرصت های جدید در مطب خود بهره برده اید؟
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پایداری و مسئولیت در کسب و کارها به چه معنا است؟

کسب و کارها می توانند به منظور پایداری فعالیت هایشان، اقدامات ذیل را صورت دهند:

وضوح و شفافیت فرآیندهای داخلی در کسب و کار خود

جلوگیری و پیشگیری به جای اصاح خطاها

بهبود فعالیت ها و ارتقاء کارآیی در کسب و کار

ارتباط موثر با ذی نفعان، زنجیره تولید و توزیع

ایجاد دسترسی برابر به نیاز ها و کاالهای اساسی برای همه جامعه

یافتن بازارهای جدید

استفاده بهینه از موقعیت ها

 ارتقای رضایت کارکنان

صرفه جویی در هزینه و زمان

اهتمــام بــه چنیــن مــواردی نیازمنــد رویکــردی اســتراتژیک و دانــش بنیان بــه این حوزه 
اســت تــا بتــوان یــک کســب و کار پایــدار را بــه بهتریــن شــیوه ســامان دهی نمود.
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پایداری در

 دندان پپزشکی

حقوق و
منافع مراجعان

ابزارو مواد
آگاهی بخشی اولیه سبز

 به جامعه

حقوق و منافع 
نیروی انسانی
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کســب و کارهــا در دنیــای امــروز دیگــر نمی تواننــد تنهــا در جســت و جــوی منافــع و ســود خــود باشــند. اولویــت 
بخشــی بــه ذی نفعــان و انتظــارات آنــان رمــز موفقیــت هــر کســب و کاری و از جملــه عوامــل ســودآوری در دنیــای 
امــروز اســت. در صنعــت دنــدان پزشــکی هــم الزم اســت بدانیــم کــه ذی نفــع و گاه ذی حــق کلیــدی، مراجعــان و 
بیمــاران هســتند. زمانــی کــه یــک فــرد قــدم در مطــب می گــذارد چــه از درد دنــدان شــکایت کنــد و چــه  یــک لبخنــد 
زیباتــر را مطالبــه کنــد، منافــع، انتظــارات و حقــوق او، بایســتی ســرلوحه فعالیت هــا و اقدامــات یــک دنــدان 
پزشــک باشــد. شــناخت مراجــع و بیمــار، آگاهــی از انتظــارات او، کســب اعتمــاد، آگاهــی بخشــی و مراقبت هــای 
پــس از اقدامــات دندان پزشــکی بخــش مهمــی از یــک دندان پزشــکی ســبز و پایــدار اســت کــه خــود می توانــد یــک 

اســتراتژی بازاریابــی موفــق نیــز باشــد.

از  پــس  هــای  مراقبــت 
پزشــکی دنــدان  اقدامــات 

آن چه مراجعان به
 دنبالش هستند

آگاهی بخشی از
روندهای درمانی

شناخت مراجع

و انتظارات او

اولویت بخشی

به انتظارات

مراجع

آن چه مراجعان به دنبالش هستند. گام اول دندانپاس:
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اولویــت بخشــی بــه انتظــارات مراجعــان و بیمــاران می توانــد در راســتای اعتمــاد ســازی و ایجــاد یــک ارتبــاط 
موثــر بیــن دنــدان پزشــک و مراجــع اثــر گــذار باشــد. مهــم اســت کــه بیمــار بــه راهنمایی هــا، اقدامــات و 
توصیه هــای دنــدان پزشــک خــود اعتمــاد داشــته باشــد و بــه خوبــی در جریــان توجــه پزشــک بــه خــود گــردد 
تــا گمــان نکنــد در فرآینــد حضــور او در مطــب دندان پزشــکی، تنهــا مباحــث مالــی اولویــت دارد. دســت یابی 
بــه چنیــن ارتبــاط موثــری می توانــد از راه هــای گوناگونــی صــورت بگیــرد. در ادامــه بــا برخــی از ایــن روش هــا 
بایــد  دندانپزشــکی  مطب هــای  می شــویم.  آشــنا  اســت  دندان پزشــکی  صنعــت  در  تحــوالت  بــا  مطابــق  کــه 
اعتمــاد را در بیمــاران ایجــاد کــرده و در طــول زمــان ایــن اعتمــاد را حفــظ کننــد. بــدون اعتمــاد، مطــب هــا 
در جــذب بیمــاران جدیــد مشــکل خواهنــد داشــت. در بــازار رقابتــی دنــدان پزشــکی، جــذب بیمــاران جدیــد 
ــا بیمــاران و مراجعــان و اعتمــاد ســازی در ســایه  ــاط ب ممکــن اســت یــک چالــش واقعــی باشــد.  شــیوه ی ارتب
فعالیت هــای پایــدار و مســئوالنه میســر می شــود. بســیاری از اســتانداردهای موجــود در حــوزه ی پایــداری، 
بــر شــیوه های پاســخگویی بــه مشــتریان) در اینجــا بیمــاران( متمرکــز اســت کــه می توانــد بــا پیــاده ســازی 
در مطب هــای دندان پزشــکی بــه برندینــگ شــخصی دندان پزشــک و همچنیــن شــهرت مطــب کمــک نمایــد.

گفت و گو
 وشناخت مراجع

تمرکز بر تجربیات 
بیمار و شخصی 
سازی فرآیند ها

آموزش و 
آگاهی بخشی

استفاده از تکنولوژی و 
ارتباط مداوم با مراجع

ارائه تسهیات

ارتباط موثر و پایدار

بازخــورد  بــه  توجــه 
شــکایات و  هــا 

ایجاد و حفظ یک 
شخصیت    قابل اعتماد از 

سوی دندان پزشک
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1( آموزش، هم حق مراجع است و هم یک استراتژی برای جذب مراجعان بیشتر
بســیاری از بزرگســاالن از مراجعــه بــه دندانپزشــک اجتنــاب مــی کننــد زیــرا نگــران توانایــی پرداخــت هزینــه خــود 
هســتند یــا مطمئــن نیســتند کــه آیــا بیمــه آنهــا درمــان هایــی را کــه دریافــت مــی کننــد پوشــش مــی دهــد یــا خیــر. 
برخــی دیگــر از مراقبــت از دنــدان اجتنــاب مــی کننــد زیــرا از درد مــی ترســند. ایمنــی شــخصی و انتقــال بیمــاری 

هــای واگیــر ماننــد COVID-19 نیــز در ایــن موضــوع نقــش دارنــد.

بخشــی از مســیر جــذب بیمــاران جدیــد، یافتــن راه هایــی بــرای نشــان دادن قابــل اعتمــاد بــودن و تخصص دندان 
پزشــک اســت. برخــی از راه هــای انجــام ایــن کار شــامل ایجــاد ویدئــو، وبــاگ، و ســایر محتــوای آموزشــی بــرای 
آگاه کــردن بیمــاران در مــورد آنچــه کــه در صــورت انتخــاب درمــان شــما بایــد انتظــار داشــته باشــند، می شــود. بــه 
هــر میــزان بــه آمــوزش و آگاهــی بخشــی بــه بیمــاران پایبنــد باشــید، فعالیــت هــای حرفــه ای مســئوالنه را دنبــال 
مــی کنیــد. اگاهــی بخشــی و اطــاع رســانی، بخــش جدایــی ناپذیــر فعالیــت هــای پایــدار و مســئوالنه در صنایــع 

مختلــف اســت.
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یــک کمپیــن بازاریابــی محتوایــی جدیــد و قدرتمنــد می توانــد بــه دندان پزشــکان کمــک کنــد بــا بیمارانــی کــه مدتــی 
اســت  بــه مطــب مراجعــه نکــرده انــد، در تمــاس باشــند و بیمــاران جدیــدی را بــه مطــب خــود جــذب کننــد. ممکــن 
ــاگ  ــی، وب ــی ایمیل ــی ســئوی دندانپزشــکی، بازاریاب ــی از بازاریاب ــد از ترکیب ــم بگیرن اســت دندان پزشــکان تصمی
نویســی، بازاریابــی رســانه هــای اجتماعــی و تبلیغــات موتورهــای جســتجو بــرای ایجــاد اعتبــار و اعتمــاد در بیمــاران 
خــود اســتفاده کننــد.  بازاریابــی مســئوالنه در ایــن میــان می توانــد راهگشــا و یــک اســتراتژی قابــل اعتمــاد باشــد. 
اهتمــام بــه ایــن امــر کــه  بســیاری از روش هــای بازاریابــی کــه در  صنایــع دیگــر مرســوم اســت، نمی توانــد مناســب 
کادر درمــان و خدمــات قابــل ارائــه آنــان باشــد، زیــرا ســامت و درمــان کاال و خدمتــی اســت کــه از حقــوق بنیادیــن 
بشــر اســت و نمی تــوان بــا آن ماننــد یــک محصــول صــرف تجــاری رفتــار نمــود. مراکــز و مطب هــای دندان پزشــکی 
می تواننــد بــا تاکیــد بــر اهمیــت واکسیناســیون و همان طــور کــه در بــاال ذکــر شــد، اســتفاده از محصــوالت ســبز، 
همیــن کار را انجــام دهنــد. صحبــت کــردن در مــورد موضوعــی کــه بــر ســامت و رفــاه همــه افــراد در جهــان تأثیــر 

می گــذارد، کاری اســت کــه دندان پزشــکان می تواننــد بــا نفــوذ بســیار انجــام دهنــد.
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2( مدیریت بازخوردها و شکایت ها در جهان دیجیتال
ارجــاع و بازخــورد بیمــاران از قدرتمندتریــن ابزارهــای بازاریابــی هســتند. دنــدان پزشــکان بایــد از سیســتم بررســی 
آنایــن خــود تــا حداکثــر پتانســیل خــود اســتفاده کننــد و بیمــاران را تشــویق کننــد تــا نظــرات آنایــن خــود را مطــرح 
کننــد. بازخوردهــا مهــم هســتند زیــرا بــه  دنــدان پزشــکان کمــک مــی کنــد تــا اعتبــار و اعتمــاد ایجــاد کننــد.  توجــه 

بــه آمــار جــدول ذیــل مــی توانــد در ایــن خصــوص راهگشــا باشــد.

در دنیــای کســب و کار امــروزی، بایــد مراقــب نحــوه رفتــار بــا بیمــاران بــود، در غیــر ایــن صــورت آن هــا بــه صــورت 
آنایــن شــکایت خــود را در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک خواهنــد گذاشت.داشــتن نظــرات منفــی می توانــد 
تــا 22 درصــد از مصــرف کننــدگان را دور کنــد. 94٪ از مصــرف کننــدگان می گوینــد کــه یــک بررســی آنایــن منفــی 
ــاری در  ــچ آم ــد. هی ــد نکنن ــات بازدی ــده خدم ــه دهن ــا ارائ ــک کســب و کار ی ــه از ی ــرده اســت ک ــد ک ــا را متقاع آنه
ــرای مطب هــای دندانپزشــکی وجــود داشــته باشــد، امــا ایــن یــک اصــل  ــه طــور خــاص ب دســترس نیســت کــه ب

مطمئــن اســت کــه داشــتن نقدهــای آنایــن منفــی می توانــد بیمــاران را بــه ســمت رقبــای شــما ســوق دهــد.

89٪ از مصــرف کننــدگان قبــل از خریــد یــا تعییــن قــرار ماقــات بــا یــک ارائــه دهنــده خدمــات 
نظیــر پزشــکان، نظــرات آنایــن را مطالعــه مــی کننــد.

83٪ از مصــرف کننــدگان مــی گوینــد کــه بررســی هایی قابــل پذیرش انــد کــه اخیــر بــه اشــتراک 
گذاشــته شــده باشــند.

88٪ از تمام مشاغل بازخوردهای آناین مربوط به خود را نظارت می کنند.

30٪ از مصــرف کننــدگان زیــر 40 ســال بــرای هــر خریــدی کــه انجــام می دهنــد، نظــرات را بررســی 
می کننــد.

57٪ از مصرف کنندگان، نظرات را هنگام ارزیابی محصوالت و خدمات مفید می دانند.
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ــرای ارائــه دهنــدگان پزشــکی  نکتــه مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه بیمــاران اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری ب
در فضــای مجــازی نظــر می گذارنــد و پاســخگویی مؤثــر دندان پزشــکان می توانــد در ایــن میــان بســیار مهــم 
باشــد. توجــه بــه انتظــارت ذی نفعــان کــه یکــی از بخش هــای مهــم در فعالیــت هــای مســئوالنه و پایــدار اســت 
در ایــن رونــد اهمیــت بســیار دارد. بــه همیــن دلیــل، مدیریــت بازخوردهــا، رســیدگی بــه شــکایات و پاســخگویی 

مســئوالنه بــرای دندانپزشــکان چیــزی اســت کــه بایــد در اســتراتژی بازاریابــی خــود بگنجاننــد.

3( حمایت از بیماران با ارائه تسهیالت

مســلم اســت کــه در بیشــتر مــوارد، بیمــاران هنــگام انتخــاب ارائــه دهنــدگان مراقبت هــای بهداشــتی گزینه هــای 
زیــادی دارنــد. بــه همیــن دلیــل، پیش بینــی می شــود کــه در ســال 2022 روندهــای بازاریابــی خدمــات پزشــکی بــه 
ســمت اولویــت بخشــیدن بــه تســهیات بــرای بیمــاران ادامــه یابــد. بیمــاران امــروزی انتظــار دارنــد) و در برخــی 
مــوارد حتــی حــق دارنــد( کــه بــه خدمــات شــبانه روزی دسترســی داشــته باشــند، در صــورت نیــاز کمــک فــوری 
دریافــت کننــد و مســتقیماً بــا دندانپزشــکان ارتبــاط برقــرار کننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ارائــه تســهیات بــه 

بیمــاران یکــی از چندیــن موضــوع داغ دندان پزشــکی و یکــی از آخریــن روندهــا در ایــن صنعــت اســت.
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یــک ســامانه آنایــن کــه بــه بیمــاران ایــن امــکان را می دهــد کــه بــه صــورت آنایــن قــرار ماقــات 
بگذارنــد، ســؤال بپرســند و مــدارک مــورد نیــاز تشــکیل پرونــده را را در اوقــات فراغــت خــود 

تکمیــل کننــد.

افزایــش ســاعات اداری بــه بیمــاران اجــازه می دهــد در زمان هایــی کــه بــرای آنهــا بهتــر اســت، از 
جملــه صبــح زود، عصــر و آخــر هفتــه مراجعــه کننــد.

افــزودن تســهیاتی چــون انجــام خدمــات مراقبت هــای بهداشــتی دنــدان و دهــان در یــک قــرار 
ماقــات بــرای بیمــار

امکان پرداخت به صورت آناین یا از دستگاه های تلفن همراه برای بیماران اهمیت دارد.

تسهیالت در دندان پزشکی می تواند به معنی یکی از موارد زیر باشد:

ــی رســانه های اجتماعــی خــود دچــار رکــود شــده  ــج بازاریاب ــا حرفــه  ای نیســتند کــه در نتای ــدان پزشــکان تنه دن
انــد. تغییراتــی بــه طــور مــداوم در چندیــن پلتفــرم رســانه هــای اجتماعــی ایجــاد مــی شــود کــه باعــث مــی شــود 
ــرای  ــاش ب ــوز در ت ــده، بســیاری از دندانپزشــکان هن ــه آین ــا نگاهــی ب مشــاغل از عواقــب آن متحمــل شــوند. ب

بهبــودی از ایــن تغییــرات هســتند.
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4( حضور در شبکه های اجتماعی و استفاده از تکنولوژی
بزرگتریــن و پایدارتریــن تغییــری کــه امــروزه الزمــه متخصصــان دندان پزشــکی اســت، ایــن اســت کــه اگــر 
می خواهنــد پست هایشــان در شــبکه های اجتماعــی موثر تــر دیــده شــوند، بایــد بــرای بهبــود آن هــا هزینــه 
ــدن  ــل عملکــرد پســت های گذشــته  و فهمی ــه و تحلی ــرای تجزی ــا صــرف زمــان ب ــوان ب ــوز هــم می ت ــد. هن بپردازن
ــازار هــدف چــه کســی اســت، عملکــرد حرفــه ای را در شــبکه های اجتماعــی بهبــود بخشــید از همیــن رو  اینکــه ب
ــا انتظــارات مراجعــان و  ــر اســت دندان پزشــکان شــکل حضــور خــود در شــبکه های اجتماعــی را متناســب ب بهت
ــد. ــه اولویت هــای مــورد نظــر مراجعــان و جامعــه توجــه کنن ــوا، ب ــرده و در ایجــاد محت ــم ک ــاران خــود تنظی بیم

• از داستان ها بهره ببرید!
هــر روزه تعــداد بیشــتری از مطب هــای دندان پزشــکی از اســتوری های فیــس بــوک و اســتوری اینســتاگرام بــرای 
ارتبــاط بــا مخاطبــان هــدف خــود اســتفاده می کننــد. محتــوای بــه اصطــاح زودگــذر و آنــی بــرای بازاریابــی مفیــد 
اســت زیــرا بیمــاران فعلــی و بالقــوه را تشــویق می کنــد تــا در اســرع وقــت بــا محتــوای دندان پزشــکان درگیــر 
شــوند زیــرا  آگاهنــد کــه ایــن محتــوا احتمــاال بــرای همیشــه در دســترس نخواهــد بــود. از قابلیــت داســتان های 
ــه اطاعــات در  ــا ارائ ــاوری جدیــد ی ــرای اعــام تغییــرات در مطــب ، ترویــج فن رســانه های اجتماعــی مــی تــوان ب

مــورد دنــدان پزشــک و کارکنــان اســتفاده کــرد.
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• محتوای شخصی سازی شده
شخصی ســازی یــک رونــد بــزرگ در بازاریابــی و بــه ویــژه در بازاریابــی خدمــات بهداشــتی و پزشــکی اســت. 
شــخصی ســازی بازاریابــی بــه معنــای ارتبــاط برقــرار کــردن بــا مخاطــب و مشــتری بــه شــیوه ای منحصــر بــه فــرد 
اســت کــه در آن بــه تمایــات، عایــق و ترجیحــات آنهــا  توجــه می شــود. بنیــان ایــن تعریــف را دیدگاه هــای نــوع 
ــدان،  ــه ســامت دهــان و دن دوســتانه و مســئوالنه شــکل می دهــد. در حیطــه مراقبت هــای بهداشــتی از جمل

ــد دارای اهمیــت بســیار باشــد. ــا بیمــار  می توان ــاط انســانی ب ارتب

شخصی ســازی می توانــد شــکل های مختلفــی را در بــر بگیــرد. دندان پزشــکان می تواننــد از مــواردی نظیــر مــوارد 
زیــر بــرای شخصی ســازی اســتفاده کننــد:

هدف گیــری بیمــاران بالقــوه بــا تبلیغــات خــاص بــر اســاس رفتــار آن هــا در ســایت های دنــدان پزشــکی، 
مــکان جغرافیــای آن هــا، ســن و بازدیدهــای گذشــته

ســاخت گــروه هــا  و کانــال در شــبکه های اجتماعــی و اشــتراک گــذاری محتــوای مــورد هــدف کــه بــر 
اســاس ترجیحــات و عایــق اعضــای گــروه طراحــی شده اســت.

استفاده از نام کوچک مشتریان در ایمیل های خوشامدگویی

جازه دادن به بازدیدکنندگان سایت برای انتخاب محتوا )به زبانی دیگر محتوای تطبیقی(

هرچــه بیشــتر بــر مبنــای نیازهــای واقعــی، آســیب ها و ترس هــای بیمــار بــا او ارتبــاط برقــرار شــود، احتمــال اینکــه 
وی بــرای مراقبت هــای دندانــی خــود، یــک دندان پزشــک مســئول را انتخــاب کنــد بیشــتر اســت.
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شــخصی ســازی تنهــا راهــی نیســت کــه بــه مراجعــان یــک مطــب دندان پزشــکی احســاس خــاص بــودن می دهــد؛ 
افزایــش جمعیــت و مشــکات جمعیتــی در مناطــق خــاص بــه ایــن معنــی اســت کــه دندان پزشــکان بایــد تعــداد 
زیــادی بیمــار در طــول روز ویزیــت کننــد. بــا دانســتن این کــه مصــرف کننــدگان چقــدر دقــت بــه خــرج می دهنــد 
تــا ارائــه دهنــده خدمــات مراقبــت بهداشــتی خــود را انتخــاب کننــد، برخــی مطــب هــای دندانپزشــکی بــه شــدت 

بــر ایجــاد تجربــه هــای خــاص بــر بیمارهــای خــود متمرکــز هســتند کــه آن هــا را از رقبــای خــود متمایــز می کنــد.
ارائــه خدمــات درمانــی مســئوالنه، متنــوع و پایــدار یــک راه بــرای اقنــاع بیمــاران اســت بــرای این  کــه بیمــاران 
احســاس کننــد ارزشــمند هســتند. همچنیــن کاســتن زمــان انتظــار یکــی از گزینه هــای اصلــی در ایــن خصــوص 
اســت.  ارائــه ی خدمــات متنــوع هــم گام بــا تــرس هــا و انتظــارات بیمــار می توانــد کــه بــه کاهــش  اضطراب هــای 
ناشــی از درمــان  در مراجعیــن و صرفــه جویــی در وقــت و هزینــه آنــان یــاری رســاند. مــوارد زیــر پیشــنهاداتی در 

جهــت دســت یابی بــه اهــداف بیــان شــده اســت:

5( تمرکز بر تجربیات بیمار

در ســالن انتظــار مطــب محتــوای ویدیویــی شــامل ترکیبــی از محتــوای ســرگرم کننــده و آموزشــی بــرای 
تمامــی ســنین قــرار داده شــود.

ــا دندان پزشــک  ــه مراجعیــن اجــازه داده شــود زمانــی مــازد در ازای مبلغــی اضافــه هنــگام ماقــات ب ب
خــود داشــته باشــند تــا در مــورد ســابقه دندان پزشــکی، درمــان و آینــده صحبــت کننــد. )ایــن پیشــنهاد 

می توانــد بخشــی از پکیــج خدماتــی بزرگتــر باشــد کــه بــه بیمــاران  ارائــه داده می شــود(

یجــاد سیســتمی کــه از طریــق آن بتــوان بــه بیمــاران در هنــگام بــه تعویــق افتــادن زمــان ویزیتشــان 
اطــاع رســانی شــود، ایــن موضــوع می توانــد بــا کاهــش زمــان انتظــار، تجربــه ای مثبــت را بــرای بیمــاران 

رقــم بزنــد.

پیشــنهاد مــا بــرای متمایــز کــردن یــک مطــب در بــازار رقابتــی امــروز، طراحــی مــوارد مســئوالنه ای 

مانند گزینه های باال است که با ارائه خدمات اضافی و مزایا به بیماران همراه است. به عنوان 

مثال، دندانپزشک خانوادگی ممکن است فضای انتظار مطب خود را کودک پسند طراحی کند 

و سرویس هایی را برای در اولویت قرار دادن بهداشت دهان و دندان کودکان به والدین ارائه دهد.
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• دندان پزشکی عاطفی
دندان پزشــکی عاطفــی گزینــه ای دیگــر در ایــن خصــوص اســت، بســیاری از ایده هــای بازاریابــی مراقبــت دنــدان 
بــر لبخنــد بیمــاران بــه عنــوان یــک دلیــل بــرای مراجعــه بــه دندان پزشــک تمرکــز می کنــد. مــا بــرای بــروز احساســات 
خــود  بــه لبخنــد نیازمنــد هســتیم، زمانــی کــه از شــکل دندان هــای خــود راضــی نیســتیم، ترجیــح می دهیــم کمتــر 

خــود را بــروز دهیــم و در نتیجــه کمتــر لبخنــد بزنیــم. 

ایــن موضــوع بــه یکــی از جذاب تریــن روند هــای صنعــت دندان پزشــکی  یعنــی »دندان پزشــکی عاطفــی« کــه 
همــواره اهمیــت آن افزایــش پیــدا می کنــد ارتبــاط دارد. تکنولــوژی جدیــد بــه دندان پزشــکان ایــن امــکان را 
می دهــد تــا در دندان پزشــکی عاطفــی درگیــر شــوند، جایــی کــه بیمارانــی کــه دنــدان آن هــا نیــاز بــه ترمیــم دارد 
ــد.  ــد درمــان کامــل شــود، تجســم کنن ــد خــود را بعــد از اینکــه فراین ــرم افــزار، شــکل لبخن ــا کمــک ن ــد ب می توانن
ــه بیمــار کمــک می کنــد؛ دندان پزشــک هایی کــه در حــوزه دندان پزشــکی  ــه بهبــود تجرب دندان پزشــکی عاطفــی ب
زیبایــی و ارتودنســی تخصــص دارنــد، مشــخصا از طریــق دندان پزشــکی عاطفــی ســود زیــادی می برنــد. در صورتــی 
کــه ایــن روش بــه درســتی اســتفاده شــود، می توانــد بــه آرامــش روان بیمــار کمــک کــرده و فراینــد دریافــت 

خدمــات درمانــی دنــدان را بــه نســبت چیــزی کــه هســت بــا اضطــراب کمتــری همــراه کنــد.
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6( استفاده از تکنولوژی و ارتباط مداوم با مراجعان

 • چت بات  ها و حریم خصوصی بیماران
حریــم  حفــظ  مــورد  در  نگرانــی  دلیــل  بــه  دندان پزشــکان  از  بســیاری 
داشــتند.  تردیــد  گفتگــو  ربات هــای  از  اســتفاده  در  بیمــار،  خصوصــی 
رعایــت حریــم خصوصــی بیمــار یکــی از تعهــدات قانونــی و مســئوالنه 
از  ایــن حــال، تکنولــوژی می توانــد بخشــی  بــا  دندان پزشــکان اســت؛ 
ایــن دغدغه هــا را پاســخ دهــد. در صــورت رفــع دغدغه هــا در خصــوص 
حریــم خصوصــی، اســتفاده از چــت بــات هــا می توانــد در جــذب بیمــار 
جدیــد یــاری رســان باشــد؛ بــه ویــژه کــه کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه 
بــازار چــت بــات مراقبت هــای بهداشــتی تــا ســال 2027 بیــش از 967.7 
ــی  ــه روش هــای مختلف ــد توســط دندان پزشــکان ب ــات هــا می توانن ــون دالر ارزش خواهــد داشــت. چــت ب میلی

اســتفاده شــوند، از جملــه:

خیلــی وقــت پیــش نبــود کــه چــت بات هــا بــه انــدازه ماشــین های پرنــده، خیالــی و  مرتبــط بــا آینده دور بــه نظر می 
رســیدند.  چــت بــات یــک نرم افــزار هــوش مصنوعــی )AI(  مبتنــی بــر چــت اســت کــه بــه مشــتریان خدمات دهــی 
کــرده و بــه پرســش های آن هــا پاســخ می دهــد. چــت بات هــا قابلیــت بارگــذاری روی هــر بســتر مبتنــی بــر چــت و 
پیــام رســان را دارنــد. تخمین هــا حاکــی از آن اســت کــه بیــن 75٪ تــا 90٪ از تمــام درخواســت های مراقبت هــای 
بهداشــتی تــا پایــان ســال 2022 بــدون عامــل انســانی انجــام مــی شــود. 40 درصــد از مصــرف کننــدگان مایــل بــه 

اســتفاده از چــت بــات بــرای دریافــت خدمــات ســریع در مواقــع اضطــراری هســتند.

نوبت دهی و کنسلی

گزارش عائم و تشخیص زودهنگام

کمک دارویی

راهنمای بهداشت دهان و دندان
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چــت بات هــا ممکــن اســت در وب ســایت یــک دندان پزشــک نصــب شــده باشــند و  یــا در برخــی از پورتال هــای 
پذیــرش بیمــاران ارائــه شــوند؛ همچنیــن ممکــن اســت  یــک چــت بــات در صفحــات رســانه های اجتماعــی دنــدان 
پزشــک گنجانــده شــود، بــه خصــوص در فیســبوک و اینســتاگرام کــه در آن رد و بــدل کــردن پیــام نقــش مهمــی 

در حمایــت از بیمــار ایفــا می کنــد.

در مقایســه بــا ســایر گرایش هــا در فنــاوری صنعــت دندان پزشــکی، محدودیتــی بــرای کارهایــی کــه می تــوان بــا 
دندان پزشــکی از راه دور انجــام شــود، وجــود دارد. بــه دالیــل واضــح، نمی تــوان مراقبــت مســتقیم از راه دور 
ارائــه داد. بــا ایــن حــال، دندان پزشــکان می تواننــد مشــاوره ارائــه دهنــد، توصیه هــای خودمراقبتــی را بیــان کننــد 
ــر. درمــان از راه دور  ــا خی ــرای درمــان بیمــار ضــروری اســت ی ــت حضــوری ب ــک ویزی ــا ی ــه آی ــن شــوند ک و مطمئ
ــد  ــد، مفی ــی کــه بیمــار در مطــب می گذران ــه حداقــل رســاندن زمان ــد و ب ــی بیمارهــای جدی ــرای ارزیاب ــد ب می توان
واقــع شــود و ایــن بــه معنــای صرفــه جویــی در انــرژی و رفــت و آمــد کمتــر بــا وســایه نقلیــه و در کنــار همــه این هــا 

تعهــد بــه حفاظــت از محیــط زیســت اســت.

• بهداشت دهان و دندان از راه دور
یکــی از روندهــای دندان پزشــکی کــه در طــول همــه گیــری COVID-19 بســیار مفیــد بــوده اســت، ســامت از راه 
دور اســت. دندان پزشــکان و ســایر ارائه دهنــدگان مراقبت هــای بهداشــتی در تعامــل بــا بیمــاران در زمانــی کــه 
ــد. افزایــش  ــوژی روی آورده ان ــه تکنول ــد، ب ــه دندانپزشــک مراجعــه کن ــه طــور ایمــن شــخصاً ب ــد ب بیمــار نمی توان
دندان پزشــکی از راه دور بــه لطــف همه گیــری کوویــد-ADA ،19)انجمــن دندان پزشــکان آمریــکا( را بــر آن داشــت 
تــا یــک خط مشــی کامــل در مــورد دندان پزشــکی از راه دور و ویدیــوی زنــده صــادر کنــد. اگــر دندان پزشــکی تصمیــم 
دارد ســطح مراقبــت باالیــی را از طریــق تمــاس تصویــری ارائــه دهــد، بایســتی مراحــل را بــه درســتی مستندســازی 

کــرده و از حریــم خصوصــی بیمــاران محافظــت کنــد. 
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 ســبز شــدن محصــوالت دندان پزشــکی یکــی از روندهــای رو بــه رشــد در میــان دنــدان پزشــکان و در حــال تبدیــل 
شــدن بــه انگیــزه بیمــاران در انتخــاب یــک دنــدان پزشــک اســت. شایســته اســت دندان پزشــکان بــه انــدازه 
دیگــران نگــران  و دغدغه منــد محیــط زیســت باشــند و ایــن امــر را در عمــل نشــان دهنــد. یکــی از گرایش هــای 
دندان پزشــکی کــه در همیــن راســتا ســال 2021 شــتاب گرفــت و انتظــار مــی رود تــا پایــان ســال 2022 و پــس از آن 
ادامــه یابــد، دندان پزشــکی ســبز اســت؛ اســتفاده از محصــوالت طبیعــی کــه کمتریــن تاثیــر را بــر محیــط زیســت 

دارنــد.

ADA فهرســتی از راه هایــی ایجــاد کــرده اســت کــه دندان پزشــکان می تواننــد فرآیند هــای خــود را دوســت دار 
ــد از: ــن روش هــا عبارتن ــد. ای محیــط زیســت کنن

استفاده از اسکراب های ارگانیک یا سازگار با محیط زیست

کاهش یا حذف استفاده از ایروسل ها

طراحی مطب برای به حداکثر رساندن نور طبیعی و تهویه

محیط زیست مهم است گام دوم دندانپاس:
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استفاده از محصوالت و روش های استریلیزاسیون سازگار با محیط زیست

استفاده از پاک کننده های طبیعی در مطب

تهیه محصوالت مراقبت از دهان کاماً طبیعی و تشویق بیماران به استفاده از آن ها

استفاده از رادیولوژی دیجیتال به جای چاپ

بهینه سازی مصرف انرژی در مطب

مدیریت پسماندهای مطب

مدیریت پسماندهای مطب

بســیاری از بیمــاران، بــه ویــژه آن هایــی کــه نســل هــزاره یــا در نســل هــای Y و Z هســتند، احتمــاالً اســتفاده از 
مراکــز ارائــه دهنــده خدمــات پزشــکی را کهبــا ارزش هــای آن هــا همســو هســتند، در اولویــت قــرار می دهنــد. ســبز 

کــردن مطــب  می توانــد بــه دندان پزشــک کمــک کنــد تــا بیمــاران جدیــدی را بــه مطــب  خــود جــذب کنــد.
ــا درک نیازهــا و گرایش هــای روز،   در ایــن مســیر نوظهــور در صنعــت دندان پزشــکی، برخــی از دندان پزشــکان ب
تــاش می کننــد کــه بــا تهیــه مــواد اولیــه ســبز و بازیافــت صحیــح و اقداماتــی از ایــن دســت، فعالیت هــای خــود 

را بــا اهــداف محیــط زیســتی همســو کننــد .
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توجــه بــه حقــوق و منافــع دســتیاران و ســایر نیروهــای فعــال در مطــب نــه تنهــا در ارائــه  خدمــات بــا کیفیــت 
اثربخــش بــوده، بلکــه بــه مراجعــان و بیمــاران نشــان می دهــد کــه در یــک مرکــز دندان پزشــکی مســئول و اخــاق 

مــدار حضــور دارنــد کــه در آن بــا انســان ها فــرای ســمت و شغلشــان، بــا احتــرام برخــورد می شــود.

از ســوی دیگــر شــیوه مدیریــت نیــروی انســانی می توانــد اثــر مســتقیم در کیفیــت خدمــات ارائــه شــده بگــذارد، 
اگــر دندان پزشــک محیــط مطــب را دوســتانه و مطلــوب نگــه دارد، بــه دســتیاران و ســایر نیروهــا، انگیــزه و 

اشــتیاق الزم در ایفــای مسئولیت هایشــان می دهــد.
آمــوزش مــداوم، رعایــت حقــوق و مزایــای کارکنــان، توجــه به انتظارات آنان، اهتمام به پیشــنهادات و نظراتشــان، 
ــان،  ــا مطــب و تامیــن ســامت جســمی و روحــی آن ــان در روندهــای تصمیــم گیــری مرتبــط ب مشــارکت دادن آن
بخــش مهمــی از فعالیت هــای پایــدار یــک مطــب دندان پزشــکی را شــکل می دهــد. دســتیاران می تواننــد بــازوی 

قدرتمنــد دنــدان پزشــکان در ارتبــاط مؤثــر بــا مراجعــان و اعتمــاد ســازی بیــن آنــان باشــند.

نیروی انسانی و دستیاران نقش حیاتی دارند گام سوم دندانپاس:
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ــژه از آغــاز همه گیــری COVID-19 اهمیــت  ــه وی گرایــش دیگــری کــه ب
پیــدا کــرده اســت، بازاریابــی مســئولیت اجتماعــی اســت. بــه طــور 
فزاینــده، مصــرف کننــدگان، بــه ویــژه نســل های هــزاره و نســل های 
جــوان، تاکیــد زیــادی بــر انتخــاب برندهایــی دارنــد کــه در مــورد مســائل 
اجتماعــی موضــع می گیرنــد. آمارهــا نیــز از ایــن نتیجــه گیــری حمایــت 
مــی کننــد: 77 درصــد از نســل هــزاره بــا برندهــای مــورد عاقــه خــود در 
زمینــه مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها همــکاری می کننــد. برندهایــی 
ــد کــه هــم  ــه درســتی انجــام می دهنــد، موضوعاتــی را انتخــاب مــی کنن کــه بازاریابــی مســئولیت اجتماعــی را ب
بــه برنــد و هــم بــه اجتمــاع مربــوط می شــود. شــرکت در کمپین هــای خیریــه و ســفر بــه مناطــق کــم برخــوردار از 
منظــر مراقبت هــای دهــان و دنــدان مــی توانــد بــرای جامعــه مفیــد باشــد و عــاوه بــر آن، یــک دندان پزشــک را 

بــه عنــوان یــک دنــدان پزشــک متعهــد بــه مراجعانــان معرفــی کنــد.

فعالیت های داوطلبانه و خیریه برای خنده های بیشتر گام چهارم دندانپاس:
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 )1( آیا می دانید؟

ــه افزایــش اســت.بلکه  ــز رو ب ــای تجــارت نی ــاوری و دنی ــا در بخش هــای فن ــه تنه پرینــت ســه بعــدی ن
در صنعــت  دندان پزشــکی نیــز در حــال افزایــش اســت. در ســال 2021 شــاهد افزایــش اســتفاده از 
پرینــت ســه بعــدی توســط دندان پزشــکان بودیــم و انتظــار داریــم تــا پایــان ســال  2022 ایــن رونــد 
ادامــه یابــد. چــاپ ســه بعــدی از مــواد خالقانــه ماننــد رزیــن هــا اســتفاده می کنــد و همچنیــن ســرعت 
ایجــاد پروتزهــای سفارشــی، روکش هــا و مــوارد دیگــر را افزایــش می دهــد. بــا پرینــت ســه بعــدی، 
اکنــون می تــوان ایــن مــوارد را بــه جــای چنــد روز یــا چنــد هفتــه، در چنــد دقیقــه ســاخت. در حالــی کــه 
چــاپ ســه بعــدی سالهاســت کــه وجــود داشــته، کاربردهــای احتمالــی آن در صنعــت دندان پزشــکی 
هنــوز درحــال آشــکار شــدن اســت. چیــزی کــه بــه عنــوان یــک ابــزار آزمایشــگاهی شــروع شــد، بــه 
ــوژی،  ــد در تمــام جنبه هــای دندان پزشــکی عمومــی، ایمپلنتول ــل شــده اســت کــه می توان ــزی تبدی چی
پروتزهــای دندانــی و حتــی بــرای ایجــاد دســتگاه هــای سفارشــی بــرای کمــک بــه بیمــاران مبتــال بــه 

خفگــی در خــواب اســتفاده شــود. 
از ســال 2021، چــاپ ســه بعــدی بیــش از ســه میلیــارد دالر درآمــد در صنعــت دندان پزشــکی را همــراه 

داشــت. پیــش بینــی می شــود ایــن تعــداد تــا ســال 2028 چهــار برابــر شــود.
وقتــی صحبــت از پرینــت ســه بعــدی مــی شــود، رزیــن معمــوالً  بــه عنــوان مــاده اولیــه اســتفاده می شــود 

زیرا: 

اگــر در مطــب خــود پرینتــر ســه بعــدی نداریــد، اکنــون زمــان آن رســیده اســت کــه در مــورد آن ســرمایه 
ــا  ــل ســریع پروتزهــای ســاخته شــده ب ــی زود، بیمــاران دندان پزشــکی انتظــار تحوی ــد. خیل گــذاری کنی
پرینترهــای ســه بعــدی را خواهنــد داشــت و زمانــی کــه ایــن فنــاوری را در مطــب دندان پزشــکی خــود 

بپذیریــد، خدمــات بهتــری بــه شــما ارائــه خواهــد شــد.

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــف م ــا ویژگی هــای ظری ــات ب ــد جزئی ــت تولی ــا قابلی ــی ب ــک پرداخــت عال ی
می دهــد. ارائــه  دندان پزشــکی  دســتگاه های 

پتانسیل استفاده برای راه حل های دندان پزشکی کوتاه مدت و بلند مدت را دارد.
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یکــی از مهم تریــن روندهــا در دندان پزشــکی در ســال 2022 بهینــه ســازی بــرای جســتجوی صوتــی اســت.
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه بیــش از 50 درصــد از کل جســتجوها تــا ســال 2020، جســتجوهای صوتــی 
هســتند. ایــن تحقیقــات همچنیــن نشــان می دهنــد کــه 70 درصــد از مصــرف کننــدگان ترجیــح می دهنــد 
ــدان معناســت کــه  ــن ب ــا هــر روش جســتجوی دیگــری. ای ــد ت ــا اســتفاده از صــدای خــود جســتجو کنن ب

دندان پزشــکان بایــد از جســتجوی صوتــی اســتقبال کننــد و راه هایــی بــرای بهینه ســازی آن بیابنــد.

ــرای آمــاده ســازی جســتجوی صوتــی وب ســایت خــود انجــام  برخــی از کارهــای کلیــدی کــه می توانیــد ب
دهیــد عبارتنــد از:

• روی زبان طبیعی تمرکز کنید
• فرض کنید که بیشتر پرس و جوها سوال خواهند بود

• برای کلمات کلیدی طوالنی، از جمله سواالت، بهینه سازی کنید
• به سواالت به طور واضح و مختصر در وب سایت خود پاسخ دهید

• در مورد هدف کاربر فکر کنید و بهترین تجربه کاربری ممکن را ارائه دهید

بــه یــاد داشــته باشــید کــه کاربــران وب ممکــن اســت بــی حوصلــه باشــند. وقتــی ســوالی می پرســند انتظــار 
دارنــد ســریع و آســان جــواب را پیــدا کننــد. اگــر ســایت شــما پاســخ هــا را ارائــه نمــی دهــد، آن هــا بــه ســایت 

یکــی از رقبــای شــما منتقــل می شــوند.

 )2( آیا می دانید؟
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)3( آیا می دانید؟
ــوژی لیــزر  یکــی از هیجــان انگیزتریــن روندهــای مراقبــت بیمــار در صنعــت دندان پزشــکی، پیشــرفت تکنول
اســت. قبــل از دندان پزشــکی بــا لیــزر، مراقبت هــای معمــول دندان پزشــکی همچــون: پــر کــردن حفره هــا و 
ترمیــم لثه هــای آســیب دیــده نیازمنــد درمان هــای تهاجمــی و معمــوال دردنــاک بــود. تجربــه درد بالقــوه بــرای 
بیمارانــی کــه نگــران مراجعــه بــه دندان پزشــک هســتند عاملــی بازدارنــده اســت و معمــوال باعــث تاخیــر در 
ــا لیــزر در مقطعــی اســت کــه بــه شــدت در حــال  مراجعــه بــرای مراقبــت دندانــی می شــود. دندان پزشــکی ب
 ،BioSpace رشــد اســت و انتظــار مــی رود بــرای ســال های متمــادی ادامــه پیــدا کنــد. طبــق مقالــه ای در
صنعــت دندان پزشــکی بــا لیــزر بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده اســت کــه تــا ســال 2028 بــه 345.1 میلیــون 
دالر درآمــد برســد. پــر اســتفاده تریــن تکنولــوژی لیــزر، لیــزر دیــودی اســت کــه قابــل حمــل و گزینــه ای مقــرون 
ــدان را  ــد حفره هــای دن ــزر می توان ــا لی ــرای جراحــی کــم تهاجمــی دهــان اســت. دندان پزشــکی ب ــه صرفــه ب ب
ــد باکتری هــای موجــود در حفــره هــا را بکشــد، کــه  ــرد. همچنیــن می توان ــا هیــچ دردی از بیــن بب ــا  اندکیی ب

مشــخصا باعــث می شــود بیمــار کمتــر مشــکات پوســیدگی دنــدان را تجربــه کنــد. 

از مزایای دندان پزشکی با لیزر  مراقبت از بیمار می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

• کاهش نیاز به بخیه 
• خونریزی کمتر

• درد کم یا بدون درد
• کاهش ریسک عفونت

• ترمیم سریع تر

اگــر مطــب شــما بــرای رویه هــای معمــول از تکنولــوژی لیــزر اســتفاده می کنــد، بهتــر اســت در بازاریابــی 
وبســایت و رســانه های اجتماعــی خــود ایــن موضــوع را مطــرح کنیــد. از آن جایــی کــه قــول درمــان بــدون درد 
دنــدان هــا می توانــد بــه بیمارهــای بــی میــل کمــک کنــد تــا ترس هــای خــود بــرای مراجعــه بــه دندان پزشــک 
ــه خصــوص اگــر می خواهیــد  ــد؛ ایــن یــک تاکتیــک بســیار خــوب محســوب می شــود، ب را پشــت ســر بگذارن

بیمــاران جدیــدی را جــذب کنیــد. 
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)4( آیا می دانید؟

بســیاری از بیمــاران بزرگســال و جــوان از مراجعــه بــه مطــب دندان پزشــکی وحشــت دارنــد. شــما بــه عنــوان 
دندان پزشــک، طبیعتــاً می خواهیــد فضایــی آرام بخــش و دلپذیــر بــرای همــه بیمــاران، بــه ویــژه آن هایــی کــه 

مضطــرب هســتند، ایجــاد کنیــد.
یکــی از گرایش هــای دندان پزشــکی کــه می توانــد بــه مســئله اضطــراب بیمــار کمــک کنــد، اســتفاده از واقعیــت 
افــزوده یــا مجــازی اســت. تحقیقاتــی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد اســتفاده از VR می توانــد درد و اضطــراب 

را در بیمــاران کاهــش دهــد و  در برخــی مــوارد، حتــی ممکــن اســت نیــاز بــه مســکن را از بیــن ببــرد.

درســت همانطــور کــه برخــی از دندان پزشــکان دریافته انــد کــه ارائــه خدمــات دندان پزشــکی آرام بخــش، راه 
خوبــی بــرای جــذب بیمارانــی اســت کــه ممکــن اســت اضطــراب مربــوط بــه مراقبــت از دنــدان را داشــته باشــند، 
ــر ترس هــای خــود و رعایــت  ــرای غلبــه ب ــه بیمــاران ب ــرای کمــک ب ــزاری باشــد ب ــد اب واقعیــت مجــازی می توان

بهداشــت دهــان و دنــدان بهتــر.
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)5( آیا می دانید؟
در حــال حاضــر بایــد بدانیــد کــه وبســایت دندان پزشــکی شــما مرکــز نمــود آنایــن شــما اســت و هیــچ رونــدی 
نمی توانــد ایــن موضــوع را تغییــر دهــد. بــا ایــن حــال، مصرف کننــدگان بــه طــور فزاینــده انتظــار دارنــد کســب 
و کارهایــی کــه بــه آن هــا مراجعــه می کننــد - از جملــه دندان پزشــکان - برنامه هــای تلفــن همــراه را در برنامــه 
بازاریابــی دیجیتــال خــود بگنجاننــد. دالیــل زیــادی بــرای ایجــاد یــک اپلیکیشــن موبایــل بــرای بیمــاران شــما 

وجــود دارد. ایــن برنامــه می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا:

• اطاعاتی در مورد بهداشت دهان و دندان و مراقبت از دندان به بیماران خود ارائه دهید.
• برنامه هــای وفــاداری مبتنــی بــر مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری ارائــه دهیــد کــه بیمــاران را تشــویق می کنــد تــا 

خدمــات جدیــد را امتحــان کننــد یــا دوســتان خــود را بــه شــما معرفــی کننــد.
ــزری، کــه  ــوژی لی ــه پرینترهــای ســه بعــدی و تکنول ــد، از جمل • بیمــاران خــود را در مــورد تکنولوژی هــای جدی

ــد. ــع کنی ــد، مطل ــری دریافــت کنن ــد مراقبت هــای بهت ــا کمــک کن ــه آنه ــد ب می توان
• فرآیند رزرو قرار یا زمان بندی مجدد را ساده کنید.

• ارائه خدمات کلی بهتر به بیماران جدید و همین طور بیماران وفادار.
• بیماران را در مورد روندها و سایر اطاعاتی که ممکن است مفید باشد، آگاه نگه دارید.

ایجــاد یــک برنامــه تلفــن همــراه می توانــد بــه شــما کمــک کنــد در بیــن ویزیت هــا بــا بیمــاران ارتبــاط برقــرار 
کنیــد، مراقبــت هــای بهتــری را در داخــل و خــارج از مطــب ارائــه دهیــد، و بــه طــور کلــی تجربــه ای را ایجــاد 

کنیــد کــه بــرای نیازهــای بیمــاران شــما مناســب باشــد.
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 یکــی از بزرگتریــن روندهــای جــاری بــرای بازاریابــی رســانه های اجتماعــی، محتــوای تولیــد شــده توســط کاربــر 
اســت. محتــوای تولیــد شــده توســط کاربــر، دنبــال کننــدگان رســانه های اجتماعــی شــما را تشــویق می کنــد تــا 

تصاویــر و اطاعــات مربــوط بــه فعالیــت و خدمــات شــما را دربــاره خــود بــه اشــتراک بگذارنــد.
در اینجــا آمــاری ارائــه شــده اســت کــه بــه شــما ایــده می دهــد کــه محتــوای تولیــد شــده توســط کاربــر چقــدر 

می توانــد تاثیرگــذار باشــد:
• 92 درصد از مردم می گویند که ارجاعات افرادی را که می شناسند به هر منبع دیگری ترجیح می دهند.

• مشتریان به محتوای تولید شده توسط کاربر 9.8 برابر بیشتر از محتوای اینفلوئنسرها اعتماد دارند.
• 79 درصــد از مــردم می گوینــد کــه تصمیمــات خریــد آنهــا بــه شــدت تحــت تاثیــر محتــوای تولیــد شــده توســط 

کاربــر اســت.
• 70 درصد از محتوای تولید شده توسط نسل هزاره ساخته شده است.

• زمانــی کــه محتــوای تولیــد شــده توســط کاربــر در آمیختــه بازاریابــی گنجانــده شــود، تعامــل برنــد تــا 28 درصــد 
افزایــش مــی یابــد.

• تنها 16 درصد از برندها دارای استراتژی برای استفاده از محتوای تولید شده توسط کاربر هستند.
ایــن آمــار اهمیــت تولیــد محتــوا توســط کاربــران را روشــن می کنــد. می توانیــد بیمــاران خــود را تشــویق 
ــد. ایــن اســتراتژی در دندان پزشــکی زیبایــی  ــه اشــتراک بگذارن کنیــد تــا عکس هــای قبــل و بعــد از خــود را ب
موثرتــر اســت زیــرا مــردم معمــوالً بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن نتایــج روش هــای ســفید کــردن و صــاف کــردن 

هیجــان زده هســتند.
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امــروزه اســتفاده از گیمیفیکیشــن)بازی وار ســازی( در حــوزه آمــوزش در حــال رشــد اســت، تحقیقــات زیــادی 
ــا گیمیفیکیشــن شــرکت می کننــد،  وجــود دارد کــه نشــان می دهــد دانش آموزانــی کــه در یادگیــری همــراه ب
ــد. ممکــن اســت شــما بیمــاران  ــاد می گیرن ــدون گیمیفیکیشــن ی ــر از کســانی هســتند کــه ب ــر و فعال ت درگی
دندان پزشــکی خــود را دانــش آمــوز تصــور نکنیــد، امــا بدانیــد  آن هــا دانــش آمــوزان بهداشــت دهــان و دنــدان 

هســتند )یــا حداقــل، بایــد باشــند(.
بــازار گیمیفیکیشــن در ایــاالت متحــده در ســال 2020، 9.1 میلیــارد دالر ارزش داشــت و پیــش بینــی می شــود 
ــرای مطب هــای  ــان فرصــت ایجــاد شــده ب ــد. در ایــن می ــارد دالر افزایــش یاب ــه 30.7 میلی ــا ســال 2025 ب ت
ــت، ایجــاد اپلیکیشــنی کــه بــه بیمــاران شــما اجــازه می دهــد بــرای مــواردی ماننــد  دندان پزشــکی واضــح اسـ
مســواک زدن، نــخ دنــدان کشــیدن، قــرار ماقــات جدیــد و غیــره امتیــاز و جوایــزی کســب کننــد، ایــن کار 

می توانــد بهداشــت دهــان و دنــدان را بــاال بــرده و بــه حفــظ ســامت بیمــار کمــک کنــد.
خبــر خــوب ایــن اســت کــه ایجــاد یــک اپلیکیشــن نیــازی بــه هزینــه زیــاد یــا زمــان نــدارد، همچنیــن، همانطــور 
ــراه  ــه کســب وکارها اپلیکیشــن های تلفــن هم ــد ک ــروزی انتظــار دارن ــاران ام ــم، بیم ــاال اشــاره کردی کــه در ب

داشــته باشــند، بنابرایــن گنجانــدن گیمیفیکیشــن در برنامــه شــما یــک حرکــت هوشــمندانه اســت.



38

ابعاد دندان پزشکی پایدار و سبز

)8( آیا می دانید؟
صورت حســاب بیمــه می توانــد زمان بــر و پرهزینــه باشــد و زمــان گرانبهایــی را از ارائــه مراقبت هــای بهداشــتی 
بــه بیمــاران شــما بگیــرد و آن را بــه یکــی از بزرگ تریــن مســائلی تبدیــل می کنــد کــه اکثــر دندان پزشــکان بــا آن 
مواجــه هســتند. بخشــی از مشــکل ایــن اســت کــه اکثــر مطــب هــای دندان پزشــکی نیــاز بــه مدیریــت قبــض 

چندیــن شــرکت بیمــه دارنــد.
چالش مدیریت صورتحساب بیمه را می توان با موارد زیر برطرف کرد:

• ایجاد دستورالعمل های دقیق رسیدگی به ادعاها.
• به روز ماندن با تغییرات کدگذاری برای روش های دندان پزشکی.

• جمع آوری کامل اسناد از بیماران هنگام ویزیت.

ــر صورتحســاب بیمــه کمــک  ــت موث ــه شــما در مدیری ــد ب ــت مطــب دندان پزشــکی می توان ــزار مدیری ــرم اف ن
ــا  ــه تنه ــد ک ــک متخصــص صورتحســاب دندان پزشــکی را اســتخدام می کنن ــد. برخــی از دندان پزشــکان ی کن

وظیفــه او مدیریــت صورتحســاب و خســارت بیمــه اســت.



نــدا توســعه شــهروندان، اولیــن موسســه دانــش بنیــان در حــوزه 

اجتماعــی  مســئولیت  هــای  سیســتم  ســازی  پیــاده  و  طراحــی 
ــار  ــدای توســعه در کن ــا در ن ــران اســت. م شرکتی_ســازمانی در ای
شــما هســتیم تــا در هــر ســازمان و مجموعــه ای کــه در حــال 
موثرتــر  ای  رابطــه  خــود  ذینفعــان  بــا  رســانی هســتید  خدمــت 
داشــته باشــید و هــوای محیــط زیســت و جامعــه را داشــته باشــید.


