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Background and Aims: Disabled individuals are involved with several oral health problems. The aim of this
study was to assess the knowledge and perspective of dentists towards oral health promotion in disabled
individuals.
Materials and Methods: Dentists participating in the fifty-fourth International Congress of Iranian Dental
Association in 1392 in Tehran were invited. A valid and reliable questionnaire including the information about
age, gender, city of practice, the working experience with the disabled was distributed. There were also 13
questions on knowledge and one question about the importance of training in the field of “oral health promotion
of the disabled” in this questionnaire. The data were analyzed by linear regression model by SPSS 18 software.
Results: 117 questionnaires were collected and evaluated. The mean age was 35.5 (10.1) years. Among the
participants, 53.8% were male and 46.2% were female. Average score of knowledge was 6.5 of the maximum
attainable 13. Among the dentists, 60% believed that receiving education on oral health promotion for the disabled
is important. Liner regression model which evaluated the effect of confounding factors showed that aging led to
reduction in dentists' knowledge of oral health of the disabled. Furthermore, working experience with the disabled
led to the increase in knowledge. Dentists who had previously treated a disable individual were more interested in
receiving related training.
Conclusion: Knowledge of dentists in the field of oral health promotion of the disabled is not desirable while
most dentists recognize the need for training. This issue emphasizes on the need for a broader educational effort.
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ارزيابي دانش و ديدگاه دندانپزشكان در زمينه ارتقاء سﻼمت دهان در افراد توانخواه

دكتر سيميﻦ زهرا محبي و همكاران

چكيده
زمينه و هدف :افراد توانخواه با مشكﻼت پيچيده دهان و دندان مواجه ميباشند .هدف از مطاﻟعه حاضر تعييﻦ ميزان دانش و ديدگاه دندانپزشكان در رابطه با
ارتقاء سﻼمت دهان در افراد توانخواه بود.

يافتهها ١٧٧ :پرسشنامه جمع آوري شد .ميانگيﻦ سني افراد ) ٣٥/٥ (١٠/١سال بود و  %٥٤مرد بودند .ميانگيﻦ نمره دانش دندانپزشكان ) ٦/٥انحراف معيار (٢/٥
از حداكثر قابل كسب  ١٣بود %٦٠ .دندانپزشكان اظهار كردند كه دريافت آموزش در رابطه با ارتقاء سﻼمت افراد توانخواه اهميت دارد .دندانپزشكاني كه سﻦ
كمتري داشتند و يا داراي تجربه كار قبلي بر روي بيماران توانخواه بودن نمره دانش باﻻتري كسب كردند .دندانپزشكاني كه سابقه درمان افراد توانخواه را داشتند
اهميت بيشتري جهت دريافت آموزشهاي مرتبط قاﺋل بودند.
نتيجهگيري :نتاج حاصل نشان داد كه دندانپزشكان در زمينه دانش مربوط به ارتقاء سﻼمت دهان در افراد توانخواه ضعيﻒ هستند .اذعان بر اهميت داشتﻦ ايﻦ
آموزش توسط اكثريت دندانپزشكان ،بر نياز به بازنگري برنامه آموزشي )كوريكوﻟوم( در ايﻦ زمينه دﻻﻟت دارد.
كليد واژهها :بيماران توانخواه ،آگاهي ،دندانپزشك ،سﻼمت دهان
وصول ٩٥/٠٧/١٥:اصﻼح نهايي ٩٦/٠٥/٣٠:تأييد چاپ٩٦/٠٦/٠٢:

مقدمه

شده بر زندگي ايﻦ افراد ،خانواده و مراقبان آنها اثر عميﻖ بگذارد ).(٤

افراد مبتﻼ به ناتوانيهاي جسمي و ذهني كه امروزه توانخواه

از طرفي بهداشت دهان و دندان ممكﻦ است در برابر ايﻦ فشارها و

) (disabledناميده ميشوند ،گاهي با مشكﻼت پيچيده دهان و دندان

ساير مشكﻼت پزشكي و ناتوانيهايي كه ممكﻦ است تهديد كننده

و محدوديتهاي فيزيكي قابل توجه مواجه ميباشند و آنها را نيازمند

حيات باشد ،تحت اﻟشعاع قرار گرفته و در اوﻟويت پاييﻦتري قرار بگيرد

به مراقبتهاي ويژه دندانپزشكي و فراتر از حد معمول مينمايد ).(١-٣

) .(٦ديدگاه منﻔي دندانپزشكان ممكﻦ است خدماتي را كه بيماران مبتﻼ

ايﻦ افراد همانند سايريﻦ ،حﻖ مساوي در استﻔاده از استانداردهاي

به معلوﻟيت دريافت ميكند را تحت تأثير قرار دهد .اگرچه ايﻦ نگرشها

مراقبتهاي بهداشتي دارند .با ايﻦ حال ،شواهدي وجود دارد كه نشان

و تصورات غلط معموﻻً آشكارا مشخص نميشود وﻟي ميتواند به عدم

ميدهد آنان ،سطح بهداشت عمومي ضعيﻒتري را در طول زندگي خود

دريافت خدمات مناسب و پيشگيرانه منتهي شود ) .(٧به عبارتي ديدگاه

تجربه ميكنند ،نيازهاي بهداشتي برآورده نشده دارند و در خدمات

منﻔي متخصصان و مراقبيﻦ بهداشتي نسبت به افراد ناتوان به عنوان

غرباﻟگري ،جذب پاييﻦتري از آنها صورت ميپذيرد ) .(٤ﻟذا اتخاذ

يك سد نامرﺋي درماني ميتواند قلمداد شود ) .(٨همچنيﻦ افراد ناتوان

برنامههاي بهبود خدمات رساني سﻼمت به ايﻦ بيماران و رفع موانع آن

ديدگاه منﻔي و نوع رفتار ارايه دهندگان مراقبتهاي بهداشتي را به

اقدامي ايدهآل و مطلوب است.

عنوان اصليتريﻦ مانع در دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني خود
بيان كردهاند ).(٩

فقدان دانش خاص در ارتباط با مساﺋل مربوط به افراد توانخواه،
سختي كار با ايﻦ گروه بيماران ،ديدگاهها و سوء تﻔاهمها در ارتباط با

كسب مهارتهاي ﻻزم ممكﻦ ايﻦ زمينه را فراهم نمايد تا موانع

ناتواني چاﻟشهاي اصلي براي ارايه دهندگان خدمات سﻼمت به ايﻦ

درمان ايﻦ بيماران بر طرف گردد ) (١٠و مواردي مانند اختصاص زمان

بيماران ميباشد ) .(٥ميزان دانش و ديدگاه نسبت به سﻼمت و

طوﻻنيتر دندانپزشك براي درمان آنها مانع اصلي خدمات درماني

بهداشت دهان و دندان ايﻦ افراد ميتواند بر ميزان حضور ايﻦ افراد در

آنها نگردد .از آنجا كه آداب ،فرهنگ و موقعيت جغرافيايي به همراه

مراكز درماني جهت درمان ،كاهش يا افزايش اختﻼل و ناتواني جسمي

نوع و ميزان آموزش دندانپزشكي در هر كشوري متﻔاوت است مطاﻟعه

و ذهني آنها ،وضعيت اجتماعي و اقتصادي و تنشهاي روزانه تحميل

حاضر با هدف تعييﻦ سطح دانش دندانپزشكان در زمينه ارتقاء سﻼمت
١٢١
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روش بررسي :در ايﻦ بررسي از دندانپزشكان شركت كننده در پنجاه و چهارميﻦ كنگره بيﻦاﻟمللي انجمﻦ دندانپزشكي ايران در تهران سال  ١٣٩٢دعوت شد
پرسشنامهاي روا و پايا را شامل اطﻼعات سﻦ ،جنس ،شهر محل طبابت ،تجربه درمان فرد توانخواه ١٣ ،سﺆال در حيطه دانش و يك سﺆال در رابطه با اهميت
دريافت آموزش درزمينه ارتقاء سﻼمت دهان در افراد توانخواه پاسخ دهند .يافتهها با نرمافزار  SPSS18و توسط روش آماري رگرسيون خطي آناﻟيز گرديد
).(P˂٠/٠٥

)دوره  ،٣٠شماره  ،٢تابستان (١٣٩٦

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
دهان در افراد توانخواه و بررسي ديدگاه دندانپزشكان در رابطه با

بودند توضيح داده شد و در صورت تمايل و رضايت شخصي وارد

اهميت دريافت آموزشهاي مرتبط انجام شد.

مطاﻟعه شدند و از آنها خواسته شد با دقت به سﺆاﻻت پرسشنامه پاسخ
دهند.

روش بررسي

ايﻦ مطاﻟعه پس از كسب تأييديه از كميته اخﻼق دانشگاه انجام

در پنجاه و چهارميﻦ كنگره بيﻦاﻟمللي انجمﻦ دندانپزشكي ايران در

اجباري در پاسخ گويي به آن وجود نداشت .دادههاي كمي به صورت

سال  ١٣٩٢كه پر مخاطبتريﻦ كنگره دندانپزشكي بيﻦ كليه

ميانگيﻦ ) ±انحراف معيار( بيان گرديد .دادهها با نرمافزار  SPSS18و

دندانپزشكان كشور است دعوت به همكاري شد .معيار ورود به مطاﻟعه

توسط روش رگرسيون خطي آناﻟيز شد .سطح معنيداري دادهها

شامل افراد دندانپزشك ،درك كامل زبان فارسي ،تمايل به شركت در

 P˂٠/٠٥بود.

مطاﻟعه و معيارهاي خروج مطاﻟعه شامل دندانپزشكان غير ايراني بود.

يافتهها

براي ارزيابي دانش دندان پزشكان از يك پرسش نامه معتبر قبلي
) (١١با تعدادي سﺆال محقﻖ ساخته استﻔاده شد .ابتدا روايي محتواي

 ١٩٣دندان پزشك وارد مطاﻟعه شدند ١٦ .پرسشنامه به دﻟيل خطا

پرسشنامه توسط  ٥تﻦ از اساتيد بخش جامعهنگر دانشكده دندانپزشكي

در پر شدن حذف شد و نهايت ًا  ١٧٧پرسشنامه مورد آناﻟيز قرار گرفت.

دانشگاه علوم پزشكي تهران مورد بررسي قرار گرفت و پس از انجام

 ١٠٣شركت كننده به سﺆال سﻦ تقويمي خود پاسخ دادند .ميانگيﻦ

اصﻼحات ﻻزم روايي پرسش نامه توسط ايشان تأييد گرديد .براي

سني ) ٣٥/٥ (١٠/١سال بود .در ميان  ١٧٣شركت كننده  ٩٣نﻔر مرد

ارزيابي پايايي پرسشنامه دو بار با فاصله دو هﻔته ،ايﻦ پرسشنامه به ١٠

) (%٥٣/٨و  ٨٠نﻔر زن ) (%٤٦/٢بودند ٩٤ .نﻔر به سﺆال محل كار فعلي

دندانپزشك عمومي داده شد و درخواست شد كه آنها را با دقت تكميل

خود پاسخ دادند كه بيشتر ايﻦ افراد در شهر تهران مشغول به كار بودند

نمايند .پس از آناﻟيز ،ضريب آﻟﻔاي كروباخ براي پايايي ايﻦ پرسش نامه

).(%٣٢/٧

 %٧٥محاسبه شد .بخش دانش پرسشنامه شامل  ١٣سﺆال دانش با

از  ١٦٠نﻔر پاسخ دهندگان به سﺆال تجربه درمان براي بيمارن

پاسخهاي "درست"" ،نادرست" و "نميدانم" بود كه اطﻼعات

توانخواه  ٩٠نﻔر ) (%٢٤/٥پاسخ خير دادهاند و  ٧٥نﻔر از آنها )(%٤٥/٥

دانشجويان را نسبت به ميزان نياز دندانپزشكي افراد توانخواه ،مشكﻼت

پاسخ بله داده بودند و تجربه كار براي بيماران توانخواه را داشتند.

آنها در جويدن و مكيدن ،اميد به زندگي آنها ،شيوع پوسيدگي ،ميزان

در كل  %٥٨/١از دندانپزشكان دريافت آموزش در رابطه با ارتقاء

بروز ژنژيويت ،حساسيت آنها به زبان اشارهاي ،مكانيسم خود نظافتي

سﻼمت دهان در افراد توانخواه را مهم دانستند ) %١٦/٨خيلي زياد و

حﻔره دهان ،نوع غذاي آنها ،روشهاي پيشگيري شيميايي ،استﻔاده از

 %٤١/٣زياد( %٣٨/٣ ،آن را حاﺋز اهميت نميدانستند و  ٦نﻔر ) (%٣/٦در

كلرهگزيديﻦ ،درجات عقب ماندگي ذهني ،توانايي همكاري آنها در

ايﻦ زمينه نظري نداشت.

ميانگيﻦ نمره دندانپزشكان ) ٦/٥انحراف معيار  (٢/٥از حداكثر قابل

درمان دندانپزشكي ،ويژگيهاي بيماران اوتيسمي و شيوع و نسبت

كسب  ١٣بود.

دختران به پسران در اختﻼل اوتيسم را ميسنجيد .چند سﺆال زمينهاي
شامل سﻦ ،جنس ،تجربه كار براي افراد توانخواه )بله/خير( و محل

جداول  ١پاسخ دندانپزشكان به سﺆاﻻت دانش در زمينه ارتقاء

طبابت بود .در نهايت يك سﺆال نيز راجع به اهميت دريافت آموزش در

سﻼمت دهان افراد توانخواه را نشان ميدهد .بيشتريﻦ پاسخ صحيح

زمينه ارتقاء سﻼمت دهان افراد توانخواه در با پاسخهايي در مقياس

) ١١٦ (٦١/١به گزينه ،اغلب كودكان سندرم داون داراي درجات خﻔيﻒ

ﻟيكرت به صورت "خيلي زياد"" ،زياد"" ،كم"" ،خيلي كم" و

تا متوسط عقب ماندگي ذهني هستند و كمتريﻦ پاسخ صحيح )(١١/٦

"نظري ندارم" در پرسشنامه گنجانده شد .موضوع پژوهش به دندان

 ٢٢به كدام گزينه ،شيوع و نسبت دختران به پسران را در اختﻼل

پزشكاني كه داراي معيارهاي ورود و عدم معيار خروج در كنگره فوق

اوتيسم نشان ميدهد ،ارايه شد.
١٢٢

Downloaded from jdm.tums.ac.ir at 8:24 IRDT on Monday June 25th 2018

در ايﻦ مطاﻟعه كه از نوع مقطعي بود ،از دندانپزشكان شركت كننده

گرفت .پرسشنامهها فاقد نام و نام خانوادگي دندانپزشكان بود و هيچ

دكتر سيميﻦ زهرا محبي و همكاران

ارزيابي دانش و ديدگاه دندانپزشكان در زمينه ارتقاء سﻼمت دهان در افراد توانخواه
ارتباط نمره دانش در زمينه ارتقاء سﻼمت دهان توانخواه با سﻦ و

) (B˂٠/٢٨٦ ،P˂٠/٠٠٣و هم چنيﻦ تجربه كار قبلي بر روي بيماران

جنس و تجربه درمان افراد توانخواه بررسي شد و مدل رگرسيون

توانخواه در باﻻ بودن نمره دانش مﺆثر است ).(B˂٠/٢٧٥ ،P˂٠/٠٠٤

چندگانه خطي كه تأثير عوامل مداخلهگر را بررسي كرد )جدول (٢

دندانپزشكاني كه سابقه درمان افراد توانخواه را داشتند اهميت بيشتري

نشان داد كه هرچه سﻦ دندانپزشكان افزايش مييابد ميزان دانش آنها

جهت دريافت آموزشهاي مرتبط قاﺋل بودند )(B˂٠/٢٥٤ ،P˂٠/٠١١

در ارتباط با سﻼمت دهان و دندان افراد توانخواه نيز كاهش ميبايد

)جدول .(٣

گزينه پرسشنامه
افراد توانخواه ،بخشي از جامعه هستند كه كمتريﻦ نياز به خدمات دندانپزشكي را دارند.
افراد توان خواه و عقب مانده ذهني مشكﻼتي در جويدن و بلعيدن دارند.
اميد به زند گي در افراد توانخواه در حال افزايش است.
افراد توانخواه بيشتر مستعد پوسيدگيهاي دنداني هستند.
در كودكان فلج مغزي ميزان بروز ژنژويت باﻻست.
بيماران عقب مانده ذهني نسبت به زبان اشاره و اداي صداها بسيار حساس هستند.
در بيماران مستعد به ديستروفي دوشﻦ كاهش مكانيزم خود نظافتي حﻔره دهان اتﻔاق ميافتد.
كودكان مبتﻼ به اوتيسم غذاهاي نرم و شيريﻦ را ترجيح ميدهدند.
از روشهاي پيشگيري شيميايي )فلورايد-كلرهگزيديﻦ( در مورد افراد توانخواه مقرون به صرفه است.

استﻔاده از كلرهگزيديﻦ در افراد توانخواه درمان انتخابي است.
اغلب كودكان سندرم داون داراي درجات خﻔيﻒ تا متوسط عقب ماندگي ذهني هستند.
از اصلي تريﻦ مشكﻼت كودكان مبتﻼ به اوتيسم ميل زياد به برقراري ارتباط با اطرافيان است.

درست

نادرست

نميدانم

(٤٥/٨) ٨٧
(٥٨/٩) ١١٢
(٥٦/٣) ١٠٧
(٥٨/٩) ١١٢
(٥٦/٨) ١٠٨
(٥٢/٦) ١٠٠
(٥٤/٢) ١٠٣
(٤٨/٩) ٩٣
(٦٠/٥) ١١٥
(٤٨/٩) ٩٣
(٦١/١) ١١٦
(٥٠/٠) ٩٥

(٥١/١) ٩٧
(٣٠/٥) ٥٨
(٢٥/٣) ٤٨
(٢٦/٨) ٥١
(٢٤/٧) ٤٧
(٢١/١) ٤٠
(٢٥/٣) ٤٨
(٢٢/٦) ٤٣
(٢١/١) ٤٠
(٢٥/٨) ٤٩
(٢١/١) ٤٠
(٣١/١) ٥٩

(٢ /١ ) ٤
(٨/٤) ١٦
(١٥/٨) ٣٠
(١١/١) ٢١
(١٥/٨) ٣٠
(٢٤/٧) ٤٧
(١٦/٨) ٣٢
(٢٤/٧) ٤٧
(١٢/٦) ٢٤
(١٩/٥) ٣٧
(١٥/٨) ٣٠
(١٤/٧) ٢٨

جدول  -١پاسخ دندانپزشكان به سؤاﻻت دانش پيرامون ارتقاء سﻼمت دهان و دندان بيماران توانخواه )(%
سؤال  ٤جوابي

كدام گزينه شيوع و نسبت دختران به
پسران را در اختﻼل اوتيزم نشان ميدهد

در  ١٠٠كودك /دختران

در  ١٥٠كودك  /پسران

در  ١٥٠كودك  /دختران

 ١در  ١٠٠كودك /دختران

 ٥برابر پسران

 ٥برابر دختران

 ٥برابر پسران

 ٥برابر پسران

(٤٥/٣) ٨٥

(١٢/٦) ٢٤

(١١/٦) ٢٢

(١٢/٦) ٢٤

جدول  -٢عوامل مؤﺛر بر دانش دندانپزشكان در رابطه با ارتقاء سﻼمت دهان در افراد توانخواه

متغير

ضريب بتا

P-value

سﻦ
جنس
سابقه درمان افراد توانخواه

-٠/٢٨٦
٠/١٨٧٨
٠/٢٧٥

٠/٠٠٣
٠/١١٠
٠/٠٠٤

جدول  -٣عوامل مؤﺛر بر ديدگاه د ندانپزشكان در رابطه با اهميت دريافت آموزش ارتقاء سﻼمت دهان در افراد توانخواه

ضريب بتا
-٠/٠٠٧
-٠/٠٠٣
٠/١٧٨
٠/٢٥٤

متغير
دانش دندانپزشكان
سﻦ
جنس
سابقه درمان افراد توانخواه
١٢٣

P-value

٠/٩٤١
٠/٩٨٠
٠/١٠١
٠/٠١١
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جدول  -١پاسخ دندانپزشكان به سؤاﻻ ت دانش پيرامون ارتقاء سﻼمت دهان و دندان بيماران توانخواه )(%

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

بحث و نتيجهگيري

)دوره  ،٣٠شماره  ،٢تابستان (١٣٩٦
وجود داشت ،يافتههاي آنها نشان ميداد كه ايﻦ دانشجويان از آموزش

مهم سﻼمتي ايﻦ افراد است به طوريكه سﻼمت دهان آنها بر سﻼمتي

دارند .از نگاه ديگر عدم آموزش ﻻزم دندانپزشكان ،خود عامل ممانعت

عمومي و ميزان كيﻔيت زندگي شان اثر گذار است .مطاﻟعات مختلﻔي در

كننده بر درمان ايﻦ بيماران است چرا كه ميتواند عﻼوه بر نگرش

ايران و ساير نقاط گزارش كردهاند بهداشت دهان و دندان ايﻦ افراد

ضعيﻒ ،ميزان اعتماد به نﻔس آنها را نيز تحت تأثير قرار دهد.

وضعيت ضعيﻔي دارد و ايﻦ موضوع تحت تأثير علل مختلﻒ از جمله

برنامههاي آموزشي مدون نقش مهمي بر تربيت نيروي با تجربه و با

عملكرد دندانپزشكان است ).(٦-٩،١١-١٣

مهارت دارد و در نتيجه بر بهبود سﻼمت دهان و دهان افراد توانخواه
مﺆثر خواهد بود ).(٢٣

هدف ايﻦ مطاﻟعه بررسي ميزان دانش دندانپزشكان ايراني در مورد
بيماريهاي دهان و دندان بيماران توانخواه بود .سﺆال شهرستان محل

پيچيدگيهاي درماني و سختي كار با افراد توانخواه از جنبههاي

طبابت كه در پرسشنامه گنجانده شده بود ،گواه ايﻦ مدعا بود كه نمونه

كﻼمي ،آناتوميكي ،بيماريهاي همراه در بيمار و عدم همكاري مناسب

مورد بررسي ما شامل دندانپزشكاني بود كه از شهرهاي مختلﻒ كشور

ايشان با دندانپزشك ممكﻦ است مانع از ارايه خدمت به ايﻦ گروه

براي شركت در كنگره به تهران آمده بودند .طبﻖ جستجوي ما ايﻦ

هدف گردد .ﻟذا وجود امكانات ويژه براي بيماران توانخواه در كنار

مطاﻟعه اوﻟيﻦ پژوهش با موضوع مشابه در ايران بود و يافتههاي ما

آموزشهاي مناسب دندانپزشكي جهت تسهيل كار دندانپزشك اقدامي

نشان داد سطح دانش دندانپزشكان نسبت به بيماري دهان و دندان

معقول است به طوريكه بر اساس شدت ناتواني ،مشكﻼت آناتوميكي و

بيماران توانخواه ناكافي ) (%٥٠است.

بيماري زمينهاي ايﻦ بيماران ممكﻦ است درمان دندانپزشكي آنها

مطاﻟعات مختلﻒ آمار متﻔاوتي از دانش دندانپزشكان در رابطه با

نيازمند كار گروهي و مداخله تيم درماني پزشكي باشد ) .(٢٤،٢٥در

درمان افراد توانخواه گزارش كردهاند .مطاﻟعهاي در نيجريه نشان ميداد

ضمﻦ به نظر ميرسد سازمان بهزيستي كشور به عنوان متوﻟي سﻼمت

اگرچه  %٨٠دندانپزشكان به درمان ايﻦ بيماران ميپرداختند اما ميانگيﻦ

و نگهداري بيماران خاص ميبايست اقدامات بيشتري جهت پوشش

دانش و آگاهي آنان در ارتباط با ايﻦ بيماران  %١٨بود ) .(١٤در استراﻟيا

بيمه درمان دندانپزشكي ايﻦ بيماران در سطح كشور انجام دهد زيرا

تنها  %٢٥دندانپزشكان از بيماريها دهان و دندان افراد توانخواه اطﻼع

ارتباط معكوس سطح اقتصادي با سطح بهداشت دهان و دندان اثبات

مناسب داشتند ) .(١٥در اياﻻت متحده  %٧٤دندانپزشكان تمايل به

شده است ) .(٢٦،٢٧درمان بيماران توانخواه نيز براي دندانپزشكان و يا

درمان ايﻦ افراد داشتند ) (١٦و به طور قابل توجهي  %٩٤دندانپزشكان

خانوادههاي بيمار ممكﻦ است مقرون به صرفه نباشد و نياز به حمابت

در عربستان تمايل به درمان معلوﻟيﻦ داشتند ) .(١٧از يافتههاي قابل

قوي اجتماعي -اقتصادي براي ايﻦ بيماران وجود دارد.

توجه در تحقيﻖ حاضر ابراز تمايل و اهميت قاﺋل شدن جهت دريافت

نتايج حاصل نشان داد كه دندانپزشكان در زمينه دانش مربوط به

اطﻼعات مرتبط با سﻼمت دهان افراد توانخواه توسط اكثريت

ارتقاء سﻼمت دهان در افراد توانخواه ضعيﻒ هستند .ابراز اهميت

دندانپزشكان شركت كننده بود.

داشتﻦ ايﻦ اموزش توسط اكثريت دندانپزشكان ،بر نياز به بازنگري
برنامه آموزشي )كوريكوﻟوم( در ايﻦ زمينه دﻻﻟت دارد.

ديدگاه منﻔي دندانپزشكان نسبت به ايﻦ بيماران نقش مهمي در
كاهش درمان آنها دارد ) (١٨،١٩و ايﻦ موضوع ميتواند از سطح

تشكر و قدرداني

آموزش آكادميك آنها ناشي شده باشد به طوريكه گزارش شده ايﻦ
آموزشها نقش مهمي بر تمايل دندانپزشكان جهت درمان ايﻦ بيماران

ايﻦ مقاﻟه منتج از پاياننامه شماره  ٤٣دانشكده دندانپزشكي

دارد ) .(٢٠،٢١در مطاﻟعه  Vainioو همكاران ) (٢٢در اياﻻت متحده

دانشگاه علوم پزشكي تهران )پرديس بيﻦاﻟملل( است .نويسندگان از

بيﻦ دانشجويان دندانپزشكي تمايل متوسطي براي درمان افراد توانخواه

كليه دندانپزشكان براي مشاركت مﺆثرشان تشكر ميكنند.

١٢٤

Downloaded from jdm.tums.ac.ir at 8:24 IRDT on Monday June 25th 2018

درمان مساﺋل دندانپزشكي بيماران توانخواه يكي از چاﻟشهاي

دريافتي پيرامون درمان ايﻦ افراد راضي نبوده و نياز به آموزش بيشتري

دكتر سيميﻦ زهرا محبي و همكاران
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