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Background and Aims: Tooth decay is still one of the most prevalent pediatric diseases. According to the role of
general dentists and importance of first dental visit in prevention, the aim of this study was to evaluate dentist’s
knowledge and attitude regarding children’s first dental visit in Gorgan, Iran.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 140 general practitioners participated. In order to assess
the level of knowledge, a questionnaire including 2 parts was used as the main tool. Data were analyzed using
Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Pearson correlation coefficient.
Results: Our findings revealed that the level of knowledge in both sex was equal (P=0.067). There was no
significant relationship between the workplace (P=0.68), age (P=0.77), work experience (P=0.84) and the level of
knowledge. Interest of practitioners to get the necessary training about examination and treatment of 0-2 year-old
children was medium. 51.17% of dentists, admitted the treatment of 8-12 year-old children. 34.5% of dentists
revealed that misbehavior of children during treatment was the main reason for unwillingness to accept treating
them. 46.9% of dentists, revealed that the most effective result of child’s dental visit at an early age is increasing
parents’ knowledge about prevention of carries in primary dentition.
Conclusion: The results showed that general dental practitioners in this study had a good level of knowledge
about the first dental visit. Regarding to their little tendency to treat children, it seems necessary to hold
workshops and seminars for better desired motivation in this field.
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دكتر نسيم سيﻔي و دكتر ميﻼد نودهقان

ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي از اوﻟيﻦ معاينه كودكان
چكيده

زﻣينه وهدف :پوسيدگي دنداني همچنان يكي از شايعتريﻦ بيماريهاي مزمﻦ دوران كودكي ميباشد .با توﺟه به نقﺶ دندانپزشكان عمومي و اهميت اوﻟيﻦ

معاينه در پيشگيري ،ايﻦ مطاﻟعه با هدف بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي از زمان و نحوه معاينه كودكان در اوﻟيﻦ مﻼقات دندانپزشكي صورت
گرﻓت.
روش بررسي ١٤٠ :نﻔر از دندانپزشكان عمومي از طريق سرشماري در ايﻦ مطاﻟعه مقطعي شركت كردند .ﺟهت ارزيابي سطح آگاهي از پرسشنامه شامﻞ
سﺆاﻻت دموگراﻓيك و  ١٤سﺆال مربوط به دامنه سني بيماران اطﻔال پذيرش شده ،علت عدم تمايﻞ احتماﻟي از پذيرش آنها ،نحوه اوﻟيﻦ مﻼقات كودك با
دندانپزشك و توصيههاي ﻻزم به واﻟديﻦ ،استﻔاده گرديد .ﺟهت تحليﻞ دادهها از آزمونهاي آزمون مﻦ ويتني ،كروسكال واﻟيس و ضريب همبستگي پيرسون
استﻔاده گرديد.

يافتهها :بر اساس نتايج به دست آمده ميزان آگاهي دندانپزشكان در دو ﺟنس مساوي بود ) .(P=٠/٠٦٧بيﻦ محﻞ كار ) ،(P=٠/٦٨سﻦ ) (P=٠/٧٧و سابقه كار
) ،(P=٠/٨٤با ميزان آگاهي رابطه معنيداري وﺟود نداشت .ميزان عﻼقه دندانپزشكان در زمينه درياﻓت آموزشهاي ﻻزم ،ﺟهت معاينه و درمان كودكان ٢-٠ساﻟه،
متوسﻂ اعﻼم شد .در ارتباط با دامنه سني بيماران پذيرش شده %٥١/١٧ ،از دندانپزشكان ،بيماران اطﻔال  ١٢-٨ساﻟه را در محﻞ كار خود ميپذيرﻓتند%٣٤/٥ .
بد رﻓتاري كودك حيﻦ درمان را ،دﻟيﻞ اصلي عدم تمايﻞ به پذيرش بيمار اطﻔال دانستند ،%٤٦/٩ .اﻓزايﺶ آگاهي واﻟديﻦ در پيشگيري از پوسيدگي دندانهاي
شيري را مﺆثرتريﻦ نتيجه مﻼقات كودك با دندانپزشك در سنيﻦ پاييﻦ دانستند.
نتيجهگيري :نتايج مطاﻟعه حاضر بيانگر آن است كه دندانپزشكان عمومي ،داراي آگاهي نسبتاً خوبي از زمان و نحوه معاينه كودكان در اوﻟيﻦ مﻼقات
دندانپزشكي بودند .اما با توﺟه به تمايﻞ اندك دندانپزشكان براي درمان كودكان به نظر ميرسد ،رسيدن به سطح مطلوبي از آگاهي و انگيزه در ايﻦ زمينه ،نيازمند
آموزشهاي بيشتر در قاﻟب كارگاه و سمينار ميباشد.
كليد واژهها :دندانپزشك ،آگاهي ،كودكان
وصول ٩٦/١٢/٢٥:اصﻼح نهايي ٩٧/١٠/١١ :تأييد چاپ٩٧/١٠/١٣ :

ﻣقدﻣه

معاينه اوﻟيه دنداني قبﻞ از  ٣ساﻟگي داشت ،وﻟي در سال  ٢٠٠٣ﺟهت

پوسيدگي دنداني زودرس همچنان يكي از شايعتريﻦ بيماريهاي

اﺟراي مراقبت خانگي ،معاينه قبﻞ از يك ساﻟگي را براي كودكان با

مزمﻦ دوران كودكي ميباشد ) .(١همچنيﻦ شيوع پوسيدگي در كودكان

احتمال زياد پوسيدگي مناسب اعﻼم نمود ) .(٨مسئله مهم ديگر گرﻓتﻦ

پيﺶ دبستاني رو به اﻓزايﺶ است و متأسﻔانه در  ٣دهه گذشته وقوع

شيشه شير از كودك و استﻔاده از ﻓنجان است ،كه در ايﻦ مورد بيﻦ

پوسيدگي در دندآنهاي شيري كاهﺶ نياﻓته است ) .(٢پوسيدگي

انجمﻦ دندانپزشكي كودكان آمريكا ) (AAPDو انجمﻦ كودكان آمريكا

زودرس كودكي ) ،(ECCدرصورت عدم درمان ،ميتواند اثرات زياد

) (AAPDدر  ١٢ماهگي تواﻓق نظر وﺟود دارد ) .(٩همچنيﻦ آنها ،از

اﺟتماعي ،اقتصادي و تغذيهاي ) ،(٣تأثيرات منﻔي بر تكامﻞ عصبي و

توصيه دندانپزشك به واﻟديﻦ درباره نحوه پيشگيري از بيماريهاي

شناختي و ﻓعاﻟيت )(٤كودك داشته و در موارد شديد ،كيﻔيت زندگي و

دهان و دندان و عادات مﻀر مانند مكيدن انگشت ،حمايت ميكنند ).(٦

سﻼمت كلي او را تحت تأثير قرار دهد ).(٣،٥

سالهاي زيادي قبﻞ از اتخاذ ايﻦ سياست و تا به امروز پزشكان مدعي

باعث درد و آسيبهاي رواني قابﻞ توﺟهي در كودكان خردسال

بيماران نوزاد ﻓرصت منحصر به ﻓردي از ﺟهت نگراني ،توﺟه و

ميگردد ) .(٦تشخيص زود هنگام عﻼئم  ECCميتواند از تحميﻞ

همكاري واﻟديﻦ و آغاز كار يك ﻟوح تميز را در اختيار دندانپزشك قرار

زيان آور درد و انجام ترميم كه معموﻻً براي كودكان خردسال تحت

ميدهد ).(١٠

بيهوشي انجام ميشود ،ﺟلوگيري نمايد ) .(٧انجمﻦ دندانپزشكي

دندانپزشكاني كه در دوران تحصيﻞ خود ،كودكان با سﻦ بيشتر يا با

كودكان آمريكا ) (AAPDتوصيه ميكند كه اوﻟيﻦ مﻼقات

نياز اندك مراقبت دنداني را درمان ميكنند به نياز مراقبت اوﻟيه

دندانپزشكي  ٦ماه بعد از رويﺶ اوﻟيﻦ دندان و نه بعد از  ١٢ماهگي

دندانپزشكي و اهميت زمان مناسب اوﻟيﻦ مﻼقات پي نميبرند ).(٩

انجام شود .پيﺶ از ايﻦ انجمﻦ كودكان آمريكا ) (AAPتوصيه به

همچنيﻦ برخي دندانپزشكان هنوز از ديدن كودكان به دﻟيﻞ انتظار رﻓتار
٢٥٠
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پوسيدگي زودرس كودكي ،به يك مشكﻞ اساسي تبديﻞ شده كه

مسووﻟيت بهداشت دهاني كودكان زير  ٣٦ماه بودند ) .(٨مراقبت از

)دوره  ،٣١شماره  ،٤زمستان (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
منﻔي ،عدم درك ﻓرصت پيشگيري و نگرانيهاي مربوط به پرداخت

ارتباط سطح آگاهي دندانپزشكان با سﻦ ،ﺟنس ،محﻞ كار و سابقه

هزينهها اكراه دارند .همچنيﻦ گزارش شده است با اينكه وقوع

كار ،از ﻟحاظ آماري بررسي شد .قابﻞ ذكر است كه محﻞ كار

پوسيدگي در دندانهاي دايمي روبه كاهﺶ ميباشد وﻟي پوسيدگي در

دندانپزشكان به صورت مطب ،درمانگاه خصوصي ،درمانگاه دوﻟتي و

دندانهاي شيري كاهﺶ نياﻓته است و ايﻦ روند ،ﻟزوم تغيير ازسوي

مركز بهداشت طبقه بندي گرديد.

ﺟامعه پزشكي را نشان ميدهد ) .(١٠با توﺟه به ﺟايگاه دندانپزشكان

دادهها با نرم اﻓزار  SPSS16مورد تجزيه و تحليﻞ قرار گرﻓتند،

عمومي و نقﺶ اساسي اوﻟيﻦ معاينه دندانپزشكي ،ايﻦ مطاﻟعه با هدف

نرماﻟيتي ميزان آگاهي با آزمون كوﻟموگروف اسميرنوف مورد بررسي

بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهرگرگان از زمان و نحوه

قرار گرﻓت و با توﺟه به نبود مﻔروضات نرماﻟيتي ،از آزمون مﻦ ويتني

معاينه كودكان در اوﻟيﻦ مﻼقات دندانپزشكي صورت گرﻓت.

براي مقايسه امتياز ميزان اگاهي با ﺟنسيت ،از آزمون كروسكال واﻟيس
ﺟهت مقايسه آگاهي دندانپزشكان در متغيرمحﻞ كار و براي بررسي

روش بررسي

رابطه خطي امتياز ميزان آگاهي سﻦ و سابقه كار ،از ضريب همبستگي
اسپيرمﻦ استﻔاده شد.

مطاﻟعه حاضر يك مطاﻟعه مقطعي و توصيﻔي -تحليلي است .ايﻦ
مطاﻟعه مقطعي در سال  ١٣٩٥بر روي دندانپزشكان عمومي شهر

يافتهها

گرگان انجام شد .به دﻟيﻞ كوچك بودن ﺟمعيت هدف ،مطاﻟعه به روش

با توﺟه به ميزان پاسﺦهاي صحيح ،ميانگيﻦ و انحراف معيار نمره

سرشماري و بر روي تمام دندانپزشكان عمومي شهر گرگان انجام

آگاهي اﻓراد مورد مطاﻟعه  ١٢/٨٥±٣با ميانه ١٢بود .حداقﻞ نمره آگاهي

گرديد.
سﺆاﻻت پرسشنامه در دو قسمت طراحي گرديد .براي طراحي

كسب شده  ٦و حداكثر  ٢١بود .ميانگيﻦ و انحراف معيار سطح نمره

سﺆال و تعييﻦ روايي محتوا ازيك پنﻞ تخصصي از  ٤نﻔر متخصص

آگاهي خانمها  ١٣/٢٣±٢/٩٣و آقايان  ١٢/٣٤±٣/٠١بود .هر چند

دندانپزشكي و  ١نﻔر مرتبﻂ با روش شناسي تحقيق استﻔاده گرديد.

ميزان آگاهي در زنها بيشتر بود اما با توﺟه به آزمون مﻦ ويتني،

براي تكميﻞ پرسشنامهها با مراﺟعه به محﻞ كار دندانپزشكان ،در مورد

اختﻼف معنيداري در ميزان آگاهي دندانپزشكان بيﻦ دو ﺟنس

روش مطاﻟعه و هدف از انجام آن اطﻼعاتي در اختيار آنها گذاشته شد

)مرد -زن( مشاهده نشد ).(P=٠/٠٦٧
محﻞ كار در ميزان آگاهي دندانپزشكان تأثيري نداشت )،(P=٠/٦٨

و پس از تكميﻞ ،پرسشنامهها ﺟمع آوري شدند .سپس پاسﺦها مورد

همچنيﻦ بيﻦ سﻦ ) ،(P=٠/٧٧سابقه كار ) (P=٠/٨٤با ميزان آگاهي

بررسي قرار گرﻓت.
دندانپزشكان )سﻦ ،ﺟنس ،سابقه و محﻞ كار( و قسمت دوم ،شامﻞ

پذيرش شده %٥١/١٧ ،از دندانپزشكان ،بيماران اطﻔال  ٨-١٢ساﻟه را در

 ١٤سﺆال بود كه پرسﺶهاي مربوط به دامنه سني بيماران اطﻔال

محﻞ كار خود ميپذيرند %٣٤/٥ .از دندانپزشكان بدرﻓتاري كودك حيﻦ

پذيرش شده ،علت عدم تمايﻞ احتماﻟي از پذيرش آنها ،نحوه اوﻟيﻦ

درمان را ،دﻟيﻞ اصلي عدم تمايﻞ به پذيرش بيمار اطﻔال دانستند.

مﻼقات كودك با دندانپزشك و توصيههاي ﻻزم به واﻟديﻦ را شامﻞ

 %٤٦/٩اﻓزايﺶ آگاهي واﻟديﻦ در پيشگيري از پوسيدگي زودرس

ميشد .براي هر پاسﺦ صحيح در سﺆاﻻت مربوط به آگاهي ،يك نمره

دندانهاي شيري را مﺆثرتريﻦ نتيجه مﻼقات كودك با دندانپزشك در

در نظر گرﻓته شده است ١٤٠ .پرسشنامه توزيع شده ،بعد از پاسﺦ گويي،

سنيﻦ پاييﻦ دانستند .ميزان عﻼقه دندانپزشكان در زمينه درياﻓت

مورد تجزيه و تحليﻞ قرار گرﻓت .اطﻼعات  ٢نﻔر كه قسمت ﺟنسيت را

آموزشهاي ﻻزم ،ﺟهت معاينه و درمان كودكان  ٠-٢ساﻟه ،متوسﻂ

تكميﻞ نكرده بودند ،در بخﺶ بررسي رابطه ﺟنسيت با ميزان آگاهي از

اعﻼم شد .درصد پاسﺦهاي صحيح دندانپزشكان به سﺆاﻻت پرسشنامه

مطاﻟعه حذف شد.

در ﺟدول  ١نمايﺶ داده شده است.

٢٥١

] [ Downloaded from jdm.tums.ac.ir on 2022-07-04

قسمت اول پرسشنامه شامﻞ سﺆاﻻتي در مورد اطﻼعات هويتي

رابطه معنيداري وﺟود نداشت .در ارتباط با دامنه سني بيماران اطﻔال

دكتر نسيم سيﻔي و دكتر ميﻼد نودهقان

ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي از اوﻟيﻦ معاينه كودكان

جدول  -١درصد ﭘاسﺦهاي صحيح به سؤاﻻت ﭘرسشناﻣه در دندانپزشكان

رديف

سؤال

ﭘاسﺦ صحيح

درصد

١
٢
٣
٤

سﻦ مناسب براي اوﻟيﻦ مﻼقات دندانپزشكي
سﻦ مناسب براي درياﻓت شير از طريق ﻓنجان
زمان رويﺶ اوﻟيﻦ دندان كودك
ﻓواصﻞ زماني مناسب ﺟهت مراﺟعات پيگيرانه كودكان

 ٦-١٢ماه
 ١٢ماهگي
 ٦ماهگي
هر  ٦ماه

٩٩/٣
٩٠/٣
٧٧/٢
٩٧/٩

 -١استﻔاده از روش زانو به زانو براي معاينه

٥٨/٦

٥

اقدامات مناسب در صورت مراﺟعه كودك  ٢-٠ساﻟه

 -٢مشاوره آموزشهاي ﻻزم در مورد بهداشت
كودك ،به واﻟديﻦ

٢٢/٨

 -٣پروﻓيﻼكسي و ﻓلورايد تراپي

١١

 -٤ارزيابي ريسك پوسيدگي

٢/١

٦

توصيه مناسب به واﻟديﻦ در مورد نحوه انجام بهداشت كودك
 ٠-٢ساﻟه

٧

توصيههاي ﻻزم درزمينه تغذيه كودك  ٢-٠ساﻟه به واﻟديﻦ

٨

توصيههاي ﻻزم در زمينه پيشگيري از صدمات دنداني كودك
 ٠-٢ساﻟه به واﻟديﻦ

 -١ايمﻦ كردن خانه
 -٢استﻔاده از صندﻟي كودك در اتومبيﻞ
 -٣آگاه كردن واﻟديﻦ از ضرورت مراﺟعه به
دندانپزشك بﻼﻓاصله پس از آسيب دهاني
 -٤آموزش موارد اورژانسي

١٦/٦

٩

حجم مناسب خمير دندان براي كودك  ٢-٠ساﻟه

به اندازه نخود

٩٧/٩

بحﺚ و نتيجهگيري

 -١مسواك زدن واﻟديﻦ براي كودك
 -٢استﻔاده از خميردندان غيرﻓلوريده
 -١قطع تغذيه از پستان و شيشه
 -٢عدم شير دادن دﻟخواهانه
 -٣ﻓقﻂ آب در شيشه در زمان خواب
 -٤كاهﺶ مصرف قندها

٢٠
٦٢/٨
١٧/٢
٥/٥
٢/١

شهرگرگان از زمان و نحوه معاينه كودكان در اوﻟيﻦ مﻼقات
دندانپزشكي پرداخته شده است.

در سالهاي اخير توصيه به ارزيابي زود هنگام سﻼمت دهان و
برﺟسته  AAPو  AAPDمطرح شده است ) .(١١متأسﻔانه نشان داده

آقايان  ١٢/٣٣بود كه از ﻟحاظ آماري تﻔاوت معنيداري نداشتند .در

شده كه پزشكان ﻓاقد دانﺶ و گرايﺶ ﻻزم براي عمﻞ به دندانپزشكي

نتيجه سطح آگاهي دندانپزشكان در زمينه اوﻟيﻦ مﻼقات دندانپزشكي

پيشگيري هستند .همپنيﻦ برخي دندانپزشكان عمومي هنوز از ويزيت

وابسته به ﺟنس نبود .ايﻦ نتايج شايد به ايﻦ دﻟيﻞ باشد كه نوع منابع

كودكان ،به دﻟيﻞ انتظار رﻓتارهاي منﻔي ،عدم درك ﻓرصتهاي

مرﺟع و ميزان كيﻔيت آموزشي در دانشكدههاي دندانپزشكي از سطح

پيشگيري و نگراني در مورد پرداخت هزينه كارها ،اكراه دارند .اگرچه

تقريب ًا يكساني برخوردار است .اما  Sezerو همكاران ) (١٢در مطاﻟعه

مشكﻞ اصلي مرتبﻂ با تمايﻞ كم دندانپزشكان عمومي به ارائه خدمات

خود به ايﻦ نتيجه رسيد كه درصد پاسﺦ صحيح دندانپزشكان زن ٢

دنداني به خردساﻻن ،نقص آموزشي و آگاهي در ايﻦ زمينه ميباشد

برابر دندانپزشكان مرد بود ،كه ايﻦ تﻔاوت ممكﻦ است به علت متﻔاوت

) .(١٠ﻟذا در ايﻦ مطاﻟعه به بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي

بودن سطح سﺆاﻻت و يا سطح آگاهي دندانپزشكان باشد.
٢٥٢
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معاينه دندانپزشكي كودكان خردسال به عنوان يك ﻓعاﻟيت مهم و

طبق نتايج ايﻦ مطاﻟعه ميانگيﻦ سطح نمره آگاهي خانمها  ١٣/٣٣و

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

)دوره  ،٣١شماره  ،٤زمستان (١٣٩٧

طبق نتايج مطاﻟعه ما  %٩٩/٦از دندانپزشكان ٦-١٢ ،ماهگي را به

ايﻦ ميزان بسيار كم ) (%١١بود .دﻟيﻞ آن ميتواند عدم حمايت

عنوان مناسبتريﻦ سﻦ ﺟهت اوﻟيﻦ مﻼقات دندانپزشكي انتخاب

سيستمهاي بيمهاي از ايﻦ درمانها و يا عدم اعتقاد دندانپزشكان به

كردند .نتايج مطاﻟعهاي در ﻓلوريدا ،كمتر از  %٢٠از دندانپزشكان به

استﻔاده از درمانهاي شيميايي در موارد پيشگيري از پوسيدگي باشد.

اوﻟيﻦ مﻼقات دندانپزشكي تا  ١٢ماهگي اشاره كردند ) .(١٣در مطاﻟعه

طبق ياﻓتههاي مطاﻟعه حاضر ،بيﻦ سابقه كار و ميزان آگاهي رابطه

 Sezerو همكاران ) (١٢نيز  %١٣/٩از شركت كنندگان به اوﻟيﻦ

معنيداري وﺟود ندارد .نتايج مطاﻟعه  Santosو  (١١) Douglassنيز

مﻼقات دندانپزشكي قبﻞ از يك ساﻟگي تاكيد كردند و اكثر آنها

ايﻦ نتايج را تأييد ميكند .اما  Stijacicو همكاران ) Schroth ،(١٦و

) (%٥٦/٥بيﻦ يك تا سه سال را براي اوﻟيﻦ مﻼقات دندانپزشكي

همكاران ) (١٧و  Sezerو همكاران ) ،(١٢در مطاﻟعات خود نشان دادند

مناسب دانستند كه مقايسه نتايج نشان دهنده آگاهي خوب

كه دندانپزشكان تازه ﻓارغ اﻟتحصيﻞ شده ،نسبت به دندانپزشكاني كه

دندانپزشكان گرگاني در زمينه زمان مناسب اوﻟيﻦ معاينه ،نسبت به

مدت زيادي از ﻓارغ اﻟتحصيلي آنها گذشته ،آگاهي بيشتري داشتند.
 Stijacicو همكاران ) (١٦در مطاﻟعه خود نشان داد ،بيشتر

ساير مطاﻟعات است.
طبق نتايج تحقيق  Santosو  %٤٣ ،(١١) Douglassاز

دندانپزشكان ) (%٣٣/٧در زمينه درياﻓت آموزشهاي ﻻزم ﺟهت معاينه

دندانپزشكان عمومي ،كودكان  ٠-٢سال را ويزيت و معاينه ميكردند و

و درمان كودك  ٠-٢سال ،عﻼقهاي نشان ندادند .اما در مطاﻟعه حاضر

ايﻦ ميزان تمايﻞ به معاينه در زنها  %٦٣و در مردها  %٣٩بود .اما در

 %٤١/٨دندانپزشكان ﺟهت درياﻓت آموزشهاي ﻻزم از عﻼقه متوسﻂ

مطاﻟعه حاضر ،ميزان پذيرش بيماران اطﻔال  ٠-٢سال كمتر از  %٢بود

برخوردار بودند .بنابرايﻦ نياز به برگزاري همايﺶها و كنﻔرانسهاي

كه ايﻦ ميزان تﻔاوت به دﻻيﻞ مختلﻔي مثﻞ ميزان حمايت سيستمهاي

علمي و نيز چاپ بروشور و پوستر در زمينه مﻼحظات مربوط به اوﻟيﻦ

بيمه و سياستهاي سﻼمت در كشورهاي مختلﻒ وآموزش ناكاﻓي در

مﻼقات دندانپزشكي احساس ميشود.

ايﻦ زمينه وابسته است .طبق مطاﻟعات ،تمايﻞ به درمان اطﻔال در

بر اساس نتايج به دست آمده سطح آگاهي دندانپزشكان عمومي در

دندانپزشكان عمومي ،كه طي دوران دانشجويي آموزشهاي تئوري و

حد نسبت ًا خوبي قرار دارد وﻟي با توﺟه به تمايﻞ اندك دندانپزشكان

عملي و برخورد با بيماران خردسال داشتند ،بيشتر از دندانپزشكاني بود

براي معاينه كودكان و به دﻟيﻞ حائز اهميت بودن زمان و نحوه معاينه

كه ﻓقﻂ دروس تئوري گذرانده بودند ).(١٤-١٦

كودكان در اوﻟيﻦ مﻼقات دندانپزشكي ،ﻻزم است تا براي اﻓزايﺶ سطح

در مطاﻟعه  Stijacicو همكاران ) (١٦نيز دﻟيﻞ اصلي عدم معاينه

آگاهي دندانپزشكان عمومي در ايﻦ زمينه ،برنامهريزيهاي مناسبي

كودكان خردسال توسﻂ دندانپزشكان بد رﻓتاري كودك حيﻦ درمان و

انجام شود .ساعات تدريس و كار عملي در ايﻦ زمينه در دوره

تمايﻞ به گريه كردن شناخته شد ،كه متناسب با نتايج مطاﻟعه كنوني

دندانپزشكي عمومي اﻓزايﺶ يابد .براي دندانپزشكان ﻓارغ اﻟتحصيﻞ،

ميباشد .در مطاﻟعه  Stijacicو همكاران ) (١٦تنها  %٣٩/٣از

دورههاي باز آموزي در ايﻦ زمينه برگزار شود .همچنيﻦ آموزشهاي

دندانپزشكان ﻓلورايد تراپي را توصيه نمودند .كه در مطاﻟعه حاضر نيز

ﻻزم در قاﻟب كارگاه و سمينار داده شود.
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