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Background and Aims: Due to the prevalence of corona virus and restrictions on access to
health care in the community, there are clearly many concerns and problems for the lives of
people, especially the elderly. Older people are at higher risk for this type of virus than the
other ages. The purpose of this study was to investigate the status of dental services for the
elderly during the corona outbreak and to provide solutions related to oral health of the
elderly during the corona virus pandemic.
Materials and Methods: The present review study was performed and the selected
keywords were: coronavirus and dentistry, dentistry and the elderly, corona and the elderly.
Articles were selected based on findings and related texts. English language articles were
selected using Google Scholar, Science direct, PubMed and Research Gate search engines.
Sources were reviewed between January 2019 and October 2020. Based on inclusion and
exclusion criteria, 15 articles were reviewed.
Results: Research findings showed that most studies have pointed to the importance of
mobile and tele-dentistry. In a coronary pandemic, it is very important to correctly diagnose
the patient's problems and determine the best type of treatment for the elderly. In addition,
the elderly should be prevented from entering the unnecessary dental treatments.
Conclusion: Many elderly people avoid the treatment of oral diseases during coronavirus
pandemic due to fear of coronavirus, high dental costs, lack of access to appropriate services,
and this causes irreparable problems in their health. Therefore, it is recommended to provide
practical solutions to facilitate the dental treatment of elderly patients.
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مﻘاﻟه مروري

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،٨تير (١٤٠٠

راهكارهاي مرتبط با بهداشت دهان و دندان سالمندان در پاندمي ويروس كرونا:
يك مطالعه مروري
پرسﺘﻮ صفانيا ،*،١رها برهمند ،٢امير مﺤمد صفانيا

٣

 -*١دندانپزشك ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،تهران ،ايران
 -٢دانشجوي دكتري مديريت ورزشي ،گروه علوم ورزشي ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،واحد علوم و تحﻘيﻘات ،تهران ،ايران
 -٣دانشجوي پزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل ،بابل ،ايران

اطﻼعات مقاله

چكيده
زمينه و هدف :با توجه به شيوع ويروس كرونا و محدوديت در دسترسي به خدمات درماني در اجتماع،
به وضوح نگرانيهاي عديدهاي به وجود آمده است و زندگي افراد به ويژه ساﻟمندان را با مشكﻼتي مواجه ساخته
است .ساﻟمندان بيشتر از گروههاي سني ديگر در خطر ابتﻼ به اين ويروس هستند .هدف از اين تحﻘيق بررسي
وضعيت خدمات دندانپزشكي ساﻟمندان در دوران شيوع كرونا و ارائه راهكارهاي مرتبط با بهداشت دهان و دندان
ساﻟمندان در پاندمي كرونا است.
روش بررسي :مطاﻟعه حاضر با روش مروري انجام گرفت .كليدواژهها عبارت بودند از :ويروس كرونا و
دندانپزشكي ،دندانپزشكي و ساﻟمندان ،كرونا و ساﻟمندان .مﻘاﻻت براساس يافتهها و متون مرتبط انتخاب شدند.
مﻘاﻻت انگليسي زبان با استفاده از موتورهاي جستجو  PubMed ،Science direct ،Google Scholarو
 Research Gateانتخاب شدند .منابﻊ در بازه زماني دي ماه  ٩٨تا مهر ماه  ٩٩مورد بررسي ﻗرار گرفتند.
بر اساس معيارهاي ورود و خروج  ١٥مﻘاﻟه بررسي شد.

يافﺘهها :يافتههاي تحﻘيﻘات نشان دادند كه اغلب پژوهشها به اهميت دندان پزشكي سيار و دندان پزشكي از
راه دور اشاره داشتهاند .در پاندمي كرونا ،تشخيص صحيح مشكل بيمار و تعيين بهترين روش درماني براي فرد
ساﻟمند بسيار مهم است و بايد از ورود غير ضروري ساﻟمندان به دندانپزشكي جلوگيري شود.

كليد واژهها :بهداشت دهان ،سﻼمت دهان ،دندانپزشكي براي ساﻟمندان ،ويروس كرونا ،خدمات دندانپزشكي
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
دوره  ،٣٤مﻘاﻟه ١٤٠٠ ،٨

٢

وصول٩٩/٠٥/٠١ :
اصﻼح نهايي٤٠٠/٠٣/١٠ :
تأييد چاپ٤٠٠/٠٤/٠٨ :

نﻮيسنده مسﻮول:
پرستو صفانيا
دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،تهران،
ايران
)(Email: parastou.s94@gmail.com
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نﺘيجه گيري :بسياري از ساﻟمندان از پيگيري درمان بيماريهاي دهان و دندان در دوران كرونا ،به دﻟيل ترس
از ابتﻼ به كرونا ،هزينههاي زياد دندانپزشكي ،عدم دسترسي به خدمات مناسب ،ممانعت ميكنند و اين امر موجب
مشكﻼت جبران ناپذيري در سﻼمت آنها خواهد شد .از اين رو ارائه راهكارهايي كاربردي جهت سهوﻟت درمان
اين گروه سني ،پيشنهاد ميگردد.

نﻮع مقاله:
مﻘاﻟه مروري

راهكارهاي مرتبط با بهداشت دهان و دندان ساﻟمندان در پاندمي ويروس كرونا :يك مطاﻟعه مروري

مقدمه

پرستو صفانيا و همكاران

معرض خطر جديتري هستند ،زيرا بيشتر در معرض آﻟودگي بزاق بيماران

شيوع ويروس كرونا در اواخر سال  ٢٠١٩در چين ،جهان را با

ﻗرار ميگيرند .همچنين كرونا ميتواند از طريق راههاي ديگر ،مانند

آيندهاي مبهم رو به رو ساخته است .كرونا ويروسها خانواده بزرگي از

تماس مستﻘيم با خون بيمار ،مايعات دهان و دندان و از طريق ابزارهاي

ويروسها هستند كه گسترهاي از سرماخوردگي معموﻟي تا عامل

آﻟوده نيز منتﻘل شوند .از اين رو اگر بهداشت محيطي در دندانپزشكي به

بيماريهاي شديدتري همچون سارس ،مرس و كوويد  ١٩را شامل

درستي اعمال نگردد ،ميتواند موجب درگير شدن فرد ساﻟمند به ويروس

ميشوند .تاكنون هفت نوع ويروس كرونا منتﻘل شده به انسان ،كشف

كرونا گردد ).(٥

شده است .با توجه به اينكه درمان ﻗطعي يا واكسن اين عفونت ويروسي

جامعه دندانپزشكي در حوزه ساﻟمند با چاﻟشهاي فراواني رو به رو

ﻗابل انتﻘال در انسان ،به صورت گسترده در اختيار همگان ﻗرار نگرفته

است .افراد مسن با محدوديتهاي حركتي و بيماريهاي زمينهاي ،عموم ًا

است ،خطر گسترش اين ويروس در سراسر جهان ،در حال افزايش است

بهداشت دهان و دندان را با جديت پيگيري نميكنند .در پاندمي كرونا

) .(١در ســـــطح جهاني ٩٥ ،درصد از مرگ و ميرها در افراد باﻻي

اين مهم ،ممكن است به دﻟيل ترس از ﻗرار گرفتن در محيط دندانپزشكي

 ٦٠سال گزارش شده است .عﻼوه بر اين ،بر اساس آمار ارائه شده از هر

و خطر ابتﻼ به كرونا باشد .در حال حاضر ،روشهاي درماني براي درمان

 ١٠مرگي كه بر اثر كرونا رخ ميدهد ٨ ،نفر از افراد ،داراي يك بيماري

ساﻟمندان ،به ويژه افراد مبتﻼ به زوال عﻘل ،به سختي ﻗابل پيگيري

زمينهاي مانند بيماريهاي ﻗلبي عروﻗي ،فشار خون باﻻ و ديابت بودند.

هستند .در اوﻟويت بندي خدمات دندانپزشكي براي ساﻟمندان ،فﻘط

جامعه ساﻟمند يكي از آسيب پذيرترين گروههاي جمعيتي در مواجهه با

مراﻗبتهاي پيشگيرانه بهداشتي دهان و دندان گنجانده شده است .شيوع

ويروس كرونا به حساب ميآيند .با توجه به نيازهاي فيزيوﻟوژيكي ،رواني

ويروس كرونا افراد مسن را با موانﻊ زيادي در دسترسي به خدمات

و درماني بيماران ساﻟمند ،ايجاد پروتكل گام به گام به منظور رويارويي

بهداشت دهان و دندان مواجه كرده است ،مخصوص ًا براي گروههاي

بهتر و مؤثرتر با اين بيماري براي ساﻟمندان ،ضروري ميباشد ).(٢

آسيب پذيري كه در خانههاي ســـــاﻟمندان زندگي ميكنند ) .(٦براي

جامعه ،ضرورتي دو چندان پيدا ميكند .سن ساﻟمندي در اين تحﻘيق از

گام به گام ،به منظور سهوﻟت دسترسي ساﻟمندان به خدمات دندانپزشكي

 ٦٥سال به باﻻ در نظر گرفته شده است .در نيمه دوم ﻗرن  ،٢٠تركيب

طراحي گردد .نظارت صحيح در دندانپزشكيها ،تربيت نيروي كار

سني جمعيت به طرز چشمگيري تغيير كرده است ،به طوري كه افراد

متخصص ،كاهش هزينههاي درماني و تشويق به پيشگيري و حفظ

بيشتري به سنين باﻻتر ميرسند و جمعيت ساﻟمند نيز ساﻟمندتر ميشوند.

بهداشت دهان و دندان ،باعﺚ افزايش دسترسي به خدمات بهداشت دهان

اين تغيير جمعيتي تأثير بسزايي در ارائه خدمات بهداشت عمومي و دهان

و دندان و بهبود سﻼمت جمعيت خواهد شد ) .(٤اﻗدامات محافظتي در

و دندان و همچنين بر روي ارائه دهندگان اين خدمات خواهد داشت.

مورد فعاﻟيت دندانپزشكان بايد ارائه گردد .زيرا كلينيكهاي دندانپزشكي

برخي از افراد مسن داراي شرايط جسمي يا رواني خاصي هستند كه نياز

مكاني مهم براي انتﻘال ويروس كرونا به افراد ميباشند در نتيجه امكان

به توجه ويژهاي در محيط درماني دارند ) .(٣با شيوع ويروس كرونا،

ابتﻼي ساﻟمند در صورت مراجعه و عدم رعايت بهداشت ،باﻻ ميرود .اين

 ٧٦درصد دندانپزشكيها فعاﻟيت خود را متوﻗف كردند و در كلينيكهاي

موارد شامل ،توجه به خطر درگيري بيمار در طي اﻗدامات دندانپزشكي،

فعال نيز سعي مي شود خدمات دندانپزشكي بيشتر به بيماران اورژانسي

آموزش اﻗدامات پيشگيرانه به بيماران ،اﻗدامات كنترل عفونت در طي

ارائه گردد .تغييرات پيش آمده در نظارت دندان پزشكان بر سﻼمت دهان

درمان در كلينيكها ،اﻗدامات پيشگيري در سطوح مختلف براي

و دندان ساﻟمندان ميتواند تأثيرات مثبتي بر آينده درمان ساﻟمندان داشته

دندانپزشكان و بهره گيري از درمان فوري براي بيماران ،ميشود .اين

ﻻ از فردي به فرد ديگر است
باشد ) .(٤روش انتﻘال ويروس كرونا معمو ً

وظيفه دندانپزشك است كه با آگـــاهي كامل ،مناسبترين اﻗدامات

و همچنين ميتواند از طريق انتﻘال مستﻘيم مانند سرفه ،عطسه و

محافظتي را براي كاهش و كنترل خطر عفونت در اﻗدامات دندانپزشكي،

استنشاق ﻗطرات تنفسي باشد .ارائه دهندگان خدمات دندانپزشكي در

انتخاب كنند ) Jang .(٧و همكاران ) (٨در تحﻘيق خود با هدف سنجش
٣
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با افزايش سن ساﻟمندي در جوامﻊ مختلف ،توجه به اين ﻗشر از

مﻘابله با چاﻟشاي بزرگتر در مواجهه با كرونا ،نياز است كه راه كارهايي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤شماره (١٤٠٠ ،٨

مﻘاﻟه مروري

ميزان بهداشت دهان و دندان ساﻟمندان ،نشان ميدهد كه به طور تﻘريبي

است كه راهكارهاي مرتبط با بهداشت دهان و دندان ساﻟمندان در پاندمي

 ٧٠درصد ساﻟمندان مشاركت كننده ،داراي بيماريهاي ديابت ،فشار خون

كرونا ،چگونه است؟

باﻻ و بيماريهاي زمينهاي بودهاند و  ٦٧درصد از مشاركت كنندگان در

روش بررسي

اين تحﻘيق نمره مناسبي را در معيارهاي حساسيت دهاني ،تلفظ صحيح،
احساس ناراحتي در جويدن غذا و فشار زبان ،كسب نكردند و سطح

اين مطاﻟعه از نوع مطاﻟعات ثانويه و روش اجراي آن ،مرور بهترين

بهداشت دهان و دندان ساﻟمندان مورد مطاﻟعه پيش از مشاركت در اين

شواهد بود .منابﻊ شــامل ،مﻘاﻻت و درگاههاي اينترنتي معتبر بود .به

تحﻘيق بسيار ضعيف ارزيابي شده است.

منظور مطاﻟعه دﻗيق ،منابﻊ در بازه زماني دي ماه  ٩٨تا مهر ماه  ٩٩مورد

 Sharmaو همكاران ) (٩بيان ميكنند كه با توجه به شرايط پيش

بررسي ﻗرار گرفت .در انتخاب متون از منابﻊ انگليسي زبان استفاده شد.

آمده و درخطر بودن بيماران و دندانپزشكان ،پيشنهاد ميشود از روش

موضوعات مورد استفاده در جستجو عبارت بودند از :ويروس كرونا و

دندانپزشكي از راه دور استفاده گردد .دندانپزشكي از راه دور به ارائه

دندانپزشكي ،دندانپزشكي و ساﻟمندان ،كرونا و ساﻟمندان .جمﻊ آوري

خدمات بهداشت دهان و دندان از طريق ارتباطات اﻟكترونيكي ،ارتباط

منابﻊ با استفاده از موتورهاي

Science ،Google Scholar

بين ارائه دهندگان و بيماران بدون محدوديت زماني و مكاني معمول،

 PubMed،directو  Research Gateصورت گرفت .انتخاب مﻘاﻻت

اشاره دارد .اين روش براي رفﻊ عدم دسترسي به درمان در طي و پﺲ از

با توجه به متن مﻘاﻟهها و نظر سه نويسنده مﻘاﻟه صورت گرفت .از ميان

همه گيري كرونا بسيار كاربردي است .با اين حال آموزش به بيمار و

 ٣٨مﻘاﻟه مرتبط ١٥ ،مﻘاﻟه كه مرتبطترين مﻘاﻻت و متون با دندانپزشكي

تصميم گيريهاي باﻟيني مناسب براي بيمار در طول اين بيماري ،براي

ساﻟمندان در زمان شــيوع ويروس كرونا بود ،انتخاب و يافتههاي متون

متخصصان دندانپزشكي بسيار ضروري است.

بررسي و تحليل شدند.

 Marchiniو  (١٠) Ettingerدر تحﻘيق خود بيان ميكنند كه

يافﺘهها

به طور كلي ،ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان براي افراد ساﻟمند و
ارتباطات مناسب با فرد ساﻟمند بسيار مهم است .با همدﻟي ،گوش دادن

مورد بررسي ﻗرار گرفت Razak .و همكاران ) (٣معتﻘدند كه ساﻟمندان

و مراﻗبت دﻟسوزانه ،دندانپزشك و متخصص بهداشت بايد فرد ساﻟمند را

براي دسترسي به خدمات بهداشت دهان و دندان با موانﻊ زيادي روبرو

از اهميت بهداشت دهان و دندان خود ،آگاه سازند و روال بهداشتي را در

هستند .وجود پوسيدگي ريشه ،خشكي دهان و ديگر بيماريهاي دهان

پاندمي كرونا حفظ كنند .دندانپزشكي از راه دور ميتواند بهترين گزينه

و دندان بر روي سﻼمت افراد ساﻟمند تأثير ميگذارد .علي رغم اينكه

براي ساﻟمندان در اين دوران باشد Lee .و همكاران ) (١١نيز در تحﻘيق

بيماريهاي دهان و دندان در افراد مسن ﻗابل پيشگيري و درمان هستند،

خود بيان ميكنند كه شيوه درمان بيماريهاي دهان و دندان ساﻟمندان

بسياري از ساﻟمندان از درمان ﻻزم استفاده نميكنند .بسياري از ساﻟمندان

با توجه به شرايط و نوع بيماريهايي كه با آن درگير هستند بايد انتخاب

عﻘيده دارند كه از دست دادن دندان بخشي طبيعي از روند پيري است و

گردد و ارائه استراتژيها و راهكارهاي كاربردي براي درمان بيماريهاي

ﻗابل پيشگيري نيست .برخي ديگر نيز به وضعيت سﻼمت دهان و دندان

دهان و دندان ضروري است .در دوران كرونا ساﻟمندان با خطر ابتﻼ به

خود اهميت ميدهند و در صورت بروز شرايط اضطراري به دنبال درمان

اين بيماري مواجه هستند ،از طرفي عدم پيگيري درمانهاي عادي

هستند.

ساﻟمندان و ترس از حضور يافتن آنها در بيمارستان و دندانپزشكي

 Jangو همكاران ) (٨بيان ميكنند كه برخي از مشكﻼت بهداشت

ممكن است خطرات بيشتري براي سﻼمت ساﻟمندان به وجود آورد .از

دهان و دندان براي ساﻟمندان نيز عبارتند از :استفاده از دندانهاي

اين رو هدف از انجام اين تحﻘيق ،بررسي شرايط موجود در دندانپزشكي

مصنوعي ،خشكي دهان ،پوسيدگي ريشه و عدم توانايي در حفظ بهداشت

براي ساﻟمندان و چگونگي مﻘابله با شرايط فعلي و پاسخ به اين سؤال

كافي دهان و دندان توسط فرد ساﻟمند .عﻼوه بر بيماريهاي موجود،
٤
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داراي ناتواني با چاﻟشهاي جديدي روبرو است .در اين زمان برﻗراري

در اين بخش  ١٥مﻘاﻟه برگزيده مرتبط با دندان پزشكي ساﻟمندان

راهكارهاي مرتبط با بهداشت دهان و دندان ساﻟمندان در پاندمي ويروس كرونا :يك مطاﻟعه مروري

پرستو صفانيا و همكاران

موانﻊ جديدي نيز توسط شيوع گسترده ويروس كرونا به وجود آمده است

 -١مشاوره تلفني :در اين روش بيمار يا ارائه دهنده خدمات

كه دسترسي ساﻟمندان به مراﻗبتهاي بهداشتي دهان و دندان را بيش از

مراﻗبتهاي پزشكي از طريق تلفن با متخصص دندانپزشكي صحبت

پيش ،محدود ميكند .افراد مسن بيشتر در معرض خطر مرگ و مير ناشي

ميكند.

از ويروس كرونا ﻗرار دارند و بسياري از اﻗدامات دندانپزشكي نيز ميتواند

 -٢دسﺘگاهها و تلفنهاي هﻮشمند و اپليكيشنهاي مربﻮطه :اين

اين خطر ابتﻼ را افزايش دهد .در نتيجه ،افراد مسن به علت ترس ناشي

روش بسيار امن و مناسب است و به موﻗﻊ عﻼئم بيمار با تلفن هوشمند

از اين ويروس تمايل كمتري به حضور يافتن در اين مراكز دارند .اثرات

توسط يك متخصص بررسي ميگردد.
 Zahraو همكاران ) (١٣در مطاﻟعات خود نشان دادهاند كه عليرغم

ﻗرنطينه در ساﻟمندان ،آنها را با مشكﻼت زيادي براي دستيابي به

مزاياي دندانپزشكي از راه دور و گسترش سريﻊ اين روش،

خدمات مورد نياز خود ،رو به رو كرده است.
 Marchiniو  (٦) Ettingerيك چاﻟش اساسي در پاندمي كرونا را

محدوديتهايي نيز وجود دارد ،مانند بيتجربه بودن متخصصان در

برﻗراري ارتباط افراد ساﻟمند با ديگران ميپندارند .زيرا استفاده از ماسك،

استفاده از اين روش ،عدم اطمينان آنها در پاسخ گويي به بيماران و

به دﻟيل ضعف بينايي و عدم توانايي در ﻟب خواني آنها را با مشكﻼت

مﻘاومت متخصصان دندانپزشكي در استفاده از اين متد ،مانﻊ از بهره بردن

بسياري در روند ابتدايي درمان مواجه خواهد كرد .ايجاد اختﻼل در

از اين روش درماني ميگردد .آگاهي از دندانپزشكي از راه دور در بين

درمانهاي دهان و دندان براي ساﻟمندان مشكﻼت جدي در سﻼمت

جراحان دندانپزشكي بايد با انجام برنامههاي آموزش مداوم و ارائه آگاهي

آنها ايجاد ميكند .به طور كلي بيان ميشود افراد در دوران ساﻟمندي

در مورد اهميت و كاربرد آن ،در بيماري همه گير كرونا افزايش

كمتر با مشكﻼت حاد دهاني مواجه ميشوند وﻟي عدم رسيدگي به

يابد Brain .و  (٤) Weintraubنيز در تحﻘيق خود بيان ميكنند كه در

مشكﻼت حاد و بيماريهاي مزمن دهان و دندان ميتواند مشكل آفرين

اين ميان فرصت خوبي براي جامعه دندانپزشكي پديد آمده است تا با

باشد.

ارائه آموزشهاي مناسب به بيماران ،بيشتر به سمت پيشگيري از

حال پيشرفت ،چاﻟشهاي جديدي در خصوص كسب رضايت نامه از

جراحيهاي غير ضروري تا حد ممكن جلوگيري به عمل آورند .همچنين

بيماران ،سرپرستان و مراﻗبان در طي اﻗدامات پيش از عمل و استفاده از

اين رويكرد براي كل جامعه مؤثرتر است و باعﺚ باﻻ رفتن سﻼمت دهان

دندانپزشكي از راه دور ،مواجه ميشوند .از سوي ديگر ،دندانپزشكي از راه

و دندان ميگردد .با استفاده از دندانپزشكي از راه دور و از طريق ارتباطات

دور نيز براي ساﻟمندان چاﻟشي ديگر به وجود ميآورد .ساﻟمندان ارتباط

اﻟكترونيكي ،دندانپزشكان بدون محدوديت زماني و مكاني از بيماران

خوبي با نرم افزارهاي اينترنتي برﻗرار نميكنند .همچنين به دﻟيل اينكه

پشتيباني ميكنند .اين روش براي رفﻊ عدم دسترسي در طول و پﺲ از

بسياري از افراد ساﻟمند داراي اختﻼﻻت حسي و شناختي هستند ،برﻗراري

همهگيري كرونا براي ساﻟمندان نيز روش بسيار مؤثري است .از تلفن

ارتباط مناسب از طريق نرم افزارها براي آنها دشوار است .پروتكلهاي

همراه ميتوان براي آموزش ،مشاوره و تربيت استفاده كرد و به ارائه

موجود براي دندانپزشكي از راه دور در حال توسعه هستند ،وﻟي اغلب

دهندگان ،اين امكان را ميدهد تا به بيماران توصيه كنند كه آيا مشكﻼت

جمعيت جوان را مورد هدف ﻗرار دادهاند و ﻻزم است با جمعيت ساﻟمندان

دندانپزشكي آنها نياز به مراﻗبتهاي فوري يا اضطراري دارند يا خير .آيا

نيز سازگار گردند .به عنوان مثال ،يكي از سؤاﻻت در نرم افزارهاي

شرايط ميتواند به طور موﻗت در خانه كنترل شود يا با درمانهاي خانگي

دندانپزشكي از راه دور ،مربوط به سطح درد است كه بيمار را ملزم به

ديگر به تعويق بيفتد؟.
 McMichaelو همكاران ) (١٤بيان ميكنند كه ساﻟمندان مسن

پاســخگويي با استفاده از مﻘياس  ٠تا  ١٠ميكند ).(١٢
 Sharmaو همكاران ) (٩نيز يكي از راههاي مؤثر در درمان

اغلب تمايل دارند سطح درد را كمتر گزارش كنند ،بنابراين آستانه شروع

دندانپزشكي اين روزها را ،دندانپزشكي از راه دور ميدانند .بخشهاي

درمان دندانپزشكي با استفاده از دندانپزشكي از راه دور بايد متناسب با

پزشكي از راه دور شامل:

گزارش ساﻟمندان از سطح درد خود ،تنظيم شود .ساﻟمندان مسن مبتﻼ
٥
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انجمن دندانپزشكان آمريكا براي بيماراني با مشكﻼت فوري يا در

آسيبهاي دندان و بيماريهاي مزمن دهان حركت كنند و از انجام

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤شماره (١٤٠٠ ،٨

مﻘاﻟه مروري

ﻻ نميتوانند كيفيت درد
به زوال عﻘل در سطوح خفيف تا متوسط ،معمو ً

از ساﻟمندان نيز با دﻗت ،توصيههاي دندانپزشكان را دنبال ميكنند.

خود را گزارش دهند و روش درماني بايد با افزودن سواﻻتي در مورد

آموزش حفظ بهداشت دهان و دندان در افراد ساﻟمند ،عملكرد طبيعي

عﻼئم و بازخوردهاي غيركﻼمي و بازخورد از مراﻗبان آنها ،براي اين

جويدن را سهوﻟت ميبخشد و تمايل به حفاظت از دندان را در ساﻟمندان

گروه تنظيم شود .مرحله بعدي پﺲ از دندانپزشكي از راه دور ،تعيين وﻗت

افزايش ميدهد .به طور كلي پيشگيري ،اطﻼع رساني و مراﻗبت مناسب

مﻼﻗات با مطب دندانپزشكي است .در اين مرحله هنجارهاي جديد كنترل

در ارتباط با بهداشت دهان و دندان در ساﻟمندان از اهميت باﻻيي

شيوع ويروس كرونا براي اين گروه از بيماران نيز چاﻟش برانگيز است.

برخوردار است.

در اتاق انتظار ،ممكن است نياز به حفظ فاصله اجتماعي ،آموزش آداب

 Gaoو همكاران ) (١٨روش  5Sرا براي درمان و بهداشت دهان و

سرفه و عطسه و استفاده از ماسك براي افراد مسن مبتﻼ به زوال عﻘل،

دندان ساﻟمندان ارائه ميكنند .اين روش پنج مرحلهاي ،روندي آموزشي

دشوار يا تﻘريب ًا غيرممكن باشد .اين امر ممكن است منجر به افزايش

است كه ابتدا ساﻟمندان را با بهترين فعاﻟيتها براي حفظ بهداشت دهان

تﻘاضا براي آن دسته از بيماراني شود كه بايد در منزل خود ،تحت درمان

و دندان آشنا ميكند .در مرحله بعد ترتيب استفاده از فعاﻟيتها و مواد

ﻗرار بگيرند .وﻟي اين كار براي بسياري از دندانپزشكان عملي نيست.

بهداشتي را براي آنها مشخص ميسازد .سپﺲ آنها را با نتيجه هر يك

عﻼوه بر اين اگر فرد مبتﻼ به زوال عﻘل در خانه ساﻟمندان زندگي ميكند،

از فعاﻟيتهايي كه در جهت حفظ بهداشت دهان و دندان انجام ميدهند،

كه مسلم ًأ اين مراكز محدوديتهايي براي مراجعه توسط ارائه دهندگان

آشنا ميسازد .در مرحله چهارم عادت رسيدگي به بهداشت دهان و دندان

خدمات بهداشتي دارند.

را در آنها تﻘويت ميكند و در نهايت موجب حفظ و نگهداري بهداشت
عمومي دهان و دندان ساﻟمندان ميگردد.

 (١٥) Chungنيز بيان ميكند كه نياز به اتخاذ روشهاي جديدي
بهداشت دهان و دندان و دندانپزشكي براي رفﻊ نيازهاي ويژه ساﻟمندان

 Sivaramanو همكاران ) (١٩معتﻘدند كه در دوران پاندمي كرونا،

حـــــﺲ ميشود .يكي از اين روشها ارائه خدمات دندانپزشكي سيار

براي غرباﻟگري مؤثر ،تشخيص و مديريت صحيح بيماران ساﻟمند در برابر

به ساﻟمندان است و آينده دندانپزشكي را با تغييرات عظيمي براي

شيوع كرونا" ،پنج مرحله اساسي" مورد بررسي ﻗرار ميگيرد:

ساﻟمندان مواجه ميسازد .به نوعي باعﺚ سريﻊتر شدن خدمت رساني و

 -ثبت مشخصات شخصي و مشكل اصلي بيمار

پيگيري بهداشت دهان و دندان ساﻟمند ميشود .همچنين اين روش

 -ثبت تاريخچه دندانپزشكي ،پزشكي و دارويي

شكاف خدمت رساني روش سنتي را به طور نسبي از بين ميبرد و

 -ارزيابي نشانههاي باﻟيني خاص ويروس كرونا

ساﻟمندان بيشتري از خدمات بهداشتي دهان و دندان بهرهمند ميگردند.

 برنامهريزي درمان بر اساس مشكل اصلي و فوريت درمانيتوصيهها :ﻗبل ،حين و بعد از درمان دندانپزشكي

 (١٠) Marchiniو (١٦) Mengبيان ميكنند توصيههاي محافظتي
ماسكهاي  N95يا ماسكهاي تنفسي مشابه و عينكهاي محافظ چشم

تعداد مراجعان اورژانسي در ساﻟمندان ،تﻘاضاي زيادي براي ارائه خدمات

هستند ،كه ممكن است افراد مسن مبتﻼ به زوال عﻘل را بترساند و

آرامش بخش ،به ويژه براي بيماراني كه نياز به جراحي دندان ندارند،

همچنين برﻗراري ارتباط با بيماران داراي اختﻼﻻت شناختي را بسيار

پديد آورده است .مديريت اضطراب در ساﻟمندان ابتدا به بوسيله روشهاي

دشوارتر كند از سوي ديگر براي حفظ پروتكلها نيز استفاده از اين

غير دارويي و ايجاد آرامش ذهني براي ساﻟمند و سپﺲ در صورت داشتن

تجهيزات اﻟزامي است.

اختﻼﻻت شناختي و عدم همكاري بيمار از طريق روشهاي دارويي
دنبال ميشود .از سوي ديگر ساﻟمندان در محلهاي ناآشنا احساس

 Paraguassuو همكاران ) (١٧بيان ميكنند كه افراد ساﻟمند،

ناراحتي ميكنند و ممكن است دچار اضطراب شوند.

بهداشت دهان و دندان را فعاﻟيتي كامﻼً شخصي ميدانند و اغلب

استفاده از اين راه كارها ميتواند تا حد زيادي براي رسيدگي به

توصيههاي پزشكي را جدي نميگيرند .بنابراين ،مراﻗبتهاي بهداشتي

بيماران ساﻟمند و حفاظت از آنها در برابر ابتﻼ به كرونا ،مؤثر باشد.

دهان و دندان در افراد ساﻟمند بسيار پيچيده هستند .با اين حال ،تعدادي
٦
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دندانپزشكان براي درمان بيماران شامل استفاده از محافظ صورت،

از سوي ديگر Ettingerو  (٢٠) Marchiniبيان ميكنند كه افزايش

راهكارهاي مرتبط با بهداشت دهان و دندان ساﻟمندان در پاندمي ويروس كرونا :يك مطاﻟعه مروري

بﺤث و نﺘيجه گيري

پرستو صفانيا و همكاران

توانايي حفظ بهداشت دهان و دندان خود را ندارند .در نتيجه ،آموزش

با توجه به شيوع گسترده ويروس كرونا در سراسر جهان و در خطر

پيشرفته دندانپزشكي ساﻟمندان براي دندانپزشكان از موارد بسيار ضروري

بودن جامعه ساﻟمندي ،توجه به كيفيت درماني ساﻟمندان و زندگي آنها

است ) .(٢٤با تبليغات مناسب و به وجود آوردن بستري مفيد ميتوان

اهميتي دو چندان مييابد .ميزان ابتﻼي ساﻟمندان به كرونا بيشتر از ديگر

شرايطي را فراهم آورد تا در اين شرايط ارتباطي مطلوب ميان اين رده

گروههاي سني گزارش شده است ) .(٢،٢١يكي از مهمترين معضﻼت

سني و دندانپزشكان ايجاد كرد.

ميباشد .دندانپزشكان در اين زمان بايد پروتكلهاي ايمني را بسيار

ساﻟمندان و ارائه خدمات پيشگيرانه از اهميت باﻻيي برخوردار است ،كه

جديتر براي گروههاي خاص طراحي و رعايت كنند ،و تنها درمانهاي

اين موارد را در گامهاي نخست ميتوان با استفاده از دندانپزشكي از راه

اضطراري را انجام دهند .به نظر ميرسد شيوع كرونا بزرگترين چاﻟشي

دور ،دندانپزشكي سيار ،تكنسينهاي آنﻼين ،اﻗدامات ﻻزم را براي

است كه دندانپزشكان و مراﻗبتهاي ويژه تا به حال با آن مواجه بودهاند.

ساﻟمندان انجام داد و در صورت ضروري بودن مشكل آنها را به

برنامهريزي در چهار سطح درماني ،بايد در دندانپزشكي انجام گيرد كه

دندانپزشكي ارجاع داد Sharma .و همكاران ) Zahra ،(٩و همكاران

شامل درمان اورژانسي ،درمان فوري ،درمان غير معمول و درمان معمول،

) Brain ،(١٣و همكاران ) (٤و  (١٥) Chungدر يافتهها هم راستا با

است .افزايش تعداد اورژانﺲهاي دندانپزشكي ميتواند يك نمونه از اين

يكديگر بيان كردند كه با توجه به شكاف تكنوﻟوژي و ضعف برخي از

برنامهريزيها باشد .بيماراني با مشكﻼت يادگيري و اختﻼﻻت شناختي

ساﻟمندان در برﻗرار ارتباط با نرم افزارهاي مرتبط با دندانپزشكي از راه

اغلب از حضور در دندانپزشكي در شرايط موجود مضطرب ميشوند و از

دور ،ﻟزوم گسترش زير ساختها و آموزش به ساﻟمندان در اين مورد حﺲ

هرگونه درماني كه وضعيت غيرمعمول براي آنها ايجاد كند ،دوري

ميشود .از سوي ديگر براي بسياري از ساﻟمنداني كه مشكﻼت حركتي

ميكنند .از آنجا كه تعداد موارد اورژانسي دندانپزشكي به سرعت در حال

و شناختي دارند دندان پزشكيهاي سيار ميتواند بسيار مؤثر و حائز

افزايش است ،روشهايي نوين براي ايجاد آرامش در ساﻟمندان ضروري

اهميت باشد .در اين زمان ،دندانپزشكان با توجه به اطﻼعاتي كه از بيمار

است ،به ويژه براي بيماراني كه نياز به جراحي دندان ندارند .در نتيجه

دريافت ميكنند ،ميتوانند درباره نوع درمان در چهار سطح ،درمان

مديريت اضطراب در ساﻟمندان ابتدا به بوسيله روشهاي غير دارويي و

اورژانسي ،درمان فوري ،درمان غير معمول و درمان معمول،

سپﺲ در صورت داشتن اختﻼﻻت شناختي و عدم همكاري بيمار از طريق

تصميم گيري كنند .با توجه به خطرات ابتﻼ به كرونا در ساﻟمندان بايد

روشهاي دارويي دنبال ميشود .از سوي ديگر ساﻟمندان در محلهاي

توجه بيشتري را بر روي درمان مؤثر ساﻟمندان ،متمركز كرد و از حضور

ناآشنا احساس ناراحتي ميكنند و ممكن است دچار اضطراب شوند ،در

غيرضروري آنها در مراكز بهداشتي و درماني جلوگيري كرد .در نتيجه

نتيجه ميتوان از درمان در محل زندگي آنها و دندانپزشكي سيار استفاده

شناسايي بيمار ،تشخيص صحيح نوع كمك رساني و ارتباط مؤثر با همراه

كرد) .(٢٠،٢٢،٢٣همچنين پروتكلهاي بهداشتي و رعايت آنها توسط

بيمار ،از اهميت ويژهاي برخوردار است ) .(١٨،١٩ممكن است ساﻟمندان

دندانپزشكان ،ساﻟمنداني با محدوديتهاي شناختي را دچار مشكل

به درمانهاي اضطراري نياز داشته باشند .از اين رو ،ﻻزم است مراكز

ميكند و روند برﻗراري ارتباط نيز با مشكﻼتي مواجه ميگردد .از اين رو

اورژانسي براي رسيدگي سريﻊ به آنها اختصاص يابد .دندانپزشكان نيز

ﻻزم است با آگاه سازي صحيح ساﻟمند و همراه ادامه روند درمان پيگيري

بايد راهكارهايي كاربردي براي حفظ سﻼمت ساﻟمندان ارائه دهن د).(٢٠
با توجه به هدف اصلي اين تحﻘيق در ارائه راهكارهايي جهت حفظ

گردد).(١٠،١٣
افزايش آگاهي در مورد ساﻟمندي در بين دانشجويان دندانپزشكي،

بهداشت دهان و دندان افراد ساﻟمند در پاندمي كرونا ،بيان ميشود كه

كليد افزايش تعداد دندانپزشكان در نيروي كار است كه دندانپزشكي

در حال حاضر پيگيري مشكﻼت دهان و دندان ساﻟمندان بايد با استفاده

ساﻟمندي را آموزش ديدهاند .بسياري از پزشكان ممكن است تمايل به

از مشاوره با دندانپزشكان و از راه دور ،مورد بررسي ﻗرار گيرد .راه اندازي

درمان ساﻟمندان را نداشته باشند ،زيرا ممكن است فكر كنند كه ساﻟمندان

دندانپزشكيهاي سيار نيز ميتواند براي درمان ساﻟمندان و بيماران
٧
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ساﻟمندان در دوران كرونا بيماريهاي مرتبط با دهان و دندان آنها

در شرايط حاضر ،تشخيص به موﻗﻊ مشكﻼت دهان و دندان

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤شماره (١٤٠٠ ،٨

مﻘاﻟه مروري

خاص ،مؤثر باشد .اين زمان بهـــــترين فرصت را در اختيار

 -٢مرحله بعدي مربوط به تعيين وﻗت براي ساﻟمند و ارائه

دندانپزشكان ﻗرار ميدهد تا با آموزش صحيح به ساﻟمندان در جهت

توصيههاي ﻻزم براي حضور يافتن وي در محل دندانپزشكي ميشود.

پيشگيري از پوسيدگيهاي عميق دندان و حفظ بهداشت دهان خود گام

همچنين داشتن همراه براي ساﻟمندان وابسته به همراه اﻟزامي است.
 -٣در حال حاضر براي گروه ساﻟمندان بيشتر از روشهاي درماني

بردارند ) .(١٧براي ساﻟمنداني كه در خانههاي ساﻟمندان سكونت دارند يا

بدون جراحي ،پيشگيري و درمانهاي سطحي استفاده ميگردد.

به تنهايي زندگي ميكنند بايد رويهاي در نظر گرفته شود كه فرد ساﻟمند

 -٤براي بيماراني كه از دندان مصنوعي استفاده ميكنند و در گفتار

مورد معاينه ،در محل سكونت خود ﻗرار بگيرد .از سوي ديگر هزينههاي

و غذا خوردن و غيره دچار مشكل ميشوند ،توصيه ميشود:

باﻻي دندانپزشكي يكي از ديگر موانعي است كه ساﻟمندان را از پيگيري

 -هر زمان كه از دندان مصنوعي استفاده خاصي نميكنند آن را از

درمان خود در شرايط كنوني باز ميدارد ،از اين رو دوﻟت و مراكز بيمه،

دهان خارج كنند.

وظيفه دارند با پوشش هزينههاي دندانپزشكي اين مشكل را تا حدي

 -براي تميز كردن دندان مصنوعي با مواد تميز كننده دندان

پوشش دهند ) .(٢١با توجه به حساس بودن و خاص بودن شرايط

مصنوعي يا محلول كلرهگزيدين اﻗدام كنند.

ساﻟمندان ﻻزم است تدابير بهداشتي و درماني دندانپزشكي براي اين گروه

 -٥توصيههاي پيشگيري در منزل براي مراﻗبت از بهداشت دهان و

سني ،به صورت اساسي برنامه ريزي گردد زيرا در صورت عدم رسيدگي

دندان افراد ساﻟمند عبارتند از:

به موﻗﻊ ،تﻘاضا براي درمانهاي اضطراري افزايش مييابد .تمامي
يافتههاي مورد بررسي در اين تحﻘيق ،اشاره به اهميت حفظ بهداشت

 -روزي دو بار با خمير دندانهاي حاوي فلورايد مسواك بزنند.

دهان و دندان ساﻟمندان در دوران پاندمي كرونا داشتهاند و راهكارهاي

 -تميز كردن بين دندانها با استفاده از نخ دندان يكبار در روز.

ارائه شده ،ميتواند در دوران پسا كرونا نيز روند درماني ساﻟمندان را با

 -در صورت امكان مصرف ﻗند و شكر را محدود كنند.

شيوه اي جديد و متفاوت روبه رو سازد .همچنين ،شرايط كنوني زمينهاي

 از عادتهايي كه ممكن است باعﺚ آسيب رساندن به دندانهاشود ،مانند باز كردن وسايل با دندان ،جويدن خوراكيهاي چسبناك و

را ايجاد ميكند كه ساﻟمندان بيشتر با رويههاي پيشگيرانه آشنا گردند.

انجام فعاﻟيتهاي خطرناك خودداري كنند.

در حال حاضر ،بهترين راه براي رسيدگي و رفﻊ مشكﻼت ناشي از

 -آداب بهداشت مسواك زدن را رعايت كنند ،از جمله شستن

بيماريهاي دهان و دندان براي اين ﻗشر جامعه ،توجه به موارد زير

دستها ﻗبل و بعد از مسواك زدن ،شستشوي مسواك در آب داغ پﺲ از

ميباشد:

استفاده ).(٩،١٢،٢١

 -١دندانپزشكي از راه دور :گوش دادن و مراﻗبتهاي دﻟسوزانه ،از
كند.

دندانپزشكيهاي سيار ويژه ساﻟمندان و ايجاد رويههاي اصوﻟي براي

دندان پزشكي از راه دور به دﻟيل شكاف درك ديجيتاﻟي در بين نسلهاي

دندانپزشكي از راه دور در ايران نيز در دست بررسي ﻗرار گيرد .رويههاي

مختلف ،براي ساﻟمندان ،چاﻟش برانگيز است و بسياري از افراد ساﻟمند

آموزشي و آگاهي رساني به ساﻟمندان براي پيشگيري از آسيبهاي دهان

در استفاده از تكنوﻟوژي با مشكل روبه رو هستند.

و دندان و حفظ بهداشت ،ارائه شود.
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