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Background and Aims: The 2019 coronavirus pandemic has resulted in a lot of pressure on
health systems around the world. The risk of transmission of infection in dentistry is significantly
high. The aim of this study was to evaluate Covid-19 protection knowledge and practice of dentists
in Isfahan in clinical environment.
Materials and Methods: In this study which was performed in April 2021 by available sampling
method, an online questionnaire was used as a data collection tool. Questions included demographic
characteristics, knowledge of proper protective protocols, protection protocols taken against
Covid-19, and the prevalence of Covid-19 infection. Descriptive and analytical analyzes were
performed using SPSS26 software including frequency distribution tables, graphs, independent ttest, and Pearson and Spearman correlation coefficients.

Results: 310 questionnaires were collected with complete answers. 87.4% of dentists had moderate
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and high knowledge of proper protective protocols against Covid-19. The mean knowledge score
had no significant relationship with the demographic characteristics of age (P=0.59), gender (P=0.31
and r=0.05), work experience (P=0.16 and r=0.07) and degree (0.33=P). In the pandemic period,
87% of dentists treated dental emergencies and 40% delayed the dental treatment for patients with
high risk of Covid-19. Dentists used personal protective equipment correctly. Among all the included
dentists, 75% used high protection masks, 75% used face shields, 67% used hats, and 60% used
sterile gowns in all of their treatment activities. The clinical environment was equipped well to
prevent spreading of Covid-19. The results showed that 55.8% of the participants had one or more
similar signs/symptoms of Covid-19 and 9% had a positive SARS-CoV-2 test during the last months.
Conclusion: The majorities of dentists had enough knowledge of proper protective protocols
against Covid-19 and efficiently used all protections while performing dental procedures.
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مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٥مﻘاﻟه  ،٦خرداد (١٤٠١

بررسي آگاهي و عملكرد حفاظتي دندانپزشكان شهر اصفهان در ارتباط با
همه گيري كوويد ١٩-در محيط باليني
پريچهر بهفرنيا ،*،١اميد فاخران ،٢زهرا زرگر

٣

 -١دانشيار گروه آموزشي پريودنتيكس ،دانشكده دندانپزشكي ،داشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 -٢استاديار گروه آموزشي پريودنتيكس ،دانشكده دندانپزشكي ،داشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 -٣دندانپزشك ،دانشكده دندانپزشكي ،داشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران

چكيده

اطﻼعات مقاله

زمينه و هدف :همه گيري كرو ناويروس  ٢٠١٩ف شار زيادي بر سي ستمهاي بهدا شتي سرا سر جهان وارد
كرده اســت .خطر انتﻘال عفونت در دندانپزشــكي به طور قابل توجهي زياد اســت .هدف از اين مطاﻟعه بررســي
آگاهي و عملكرد حافظتي دندانپزشكان عمومي و متخصص شهر اصفهان در مﻘابل كوويد ١٩-در محيط درمان
بود.

نوع مقاله:
مﻘاﻟه پژوهشي

روش برر سي :در اين مطاﻟعه كه در فروردين ماه ١٤٠٠و به روش نمونه گيري در دســترس انجام شــد ،از
پرس شنامه آنﻼين به عنوان ابزار جمع آوري دادهها استفاده شد .سﺆاﻻت شامل مشخ صات زمينهاي ،آگاهي از
انجام صـحيح اقدامات حفاظتي ،اقدامات حفاظتي انجام شـده در مﻘابل كوويد ١٩-و فراواني ابتﻼ به كوويد١٩-
بود .آناﻟيزهاي توصــيفي و تحليلي با اســتفاده از نرم افزار  SPSS26شــامل تهيه جداول توزيع فراواني ،رســم
نمودارها ،محاسبه آزمون  Tمستﻘل و ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرمن انجام شد.

نتيجه گيري :در حال حا ضراكﺜريت دندانپز شكان آگاهي ﻻزم در مورد نحوه حفاظت در مﻘابل كوويد ١٩-را
دارند و به صورت كارآمد از كليه اقدامات احتياطي براي انجام اعمال دندانپزشكي استفاده ميكنند.
كليد واژهها :كوويد ،١٩-مطب دندانپزشكي ،كنترل عفونت ،دانش ،عملكرد
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
دوره  ٣٥مﻘاﻟه ١٤٠١ ،٦

٢
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يافتهها :تعداد  ٣١٠پرسشنامه با پاسخ كامل جمع آوري گرديد %٨٧/٤ .دندانپزشكان آگاهي متوسط و باﻻتر
از عملكرد صــحيح حفاظتي در مﻘابل كوويد ١٩-داشــتند .ميانگين نمره آگاهي با شــاخصــههاي زمينهاي ســن
) ،(P=٠/٥٩جنسيت ) P=٠/٣١و  ،(r=٠/٠٥سابﻘه كار ) P=٠/١٦و  (r=٠/٠٧و مدرك تحصيلي ) (P=٠/٣٣ارتباط
معنيداري نداشــت .در دوره پاندمي  %٨٧دندانپزشــكان درمانهاي اورژانس دندانپزشــكي را انجام دادند و %٤٠
درمانهاي دندانپزشكي را براي بيماران با ريسك باﻻ ابتﻼ ،به تعويق انداختند .دندانپزشكان به درستي از ﻟوازم
حفاظت شخ صي ا ستفاده كردند .از بين همه دندانپز شكان شركت كننده  %٧٥از ما سك با محافظت باﻻ براي
همه درمانها %٧٥ ،از محافظ صورت براي همه درمانها %٦٧ ،از كﻼه و %٦٠از روپوشهاي ا ستريل ا ستفاده
كردند .محيط باﻟيني براي جلوگيري از گســـترش كوويد ١٩-به خوبي مجهز شـــده بود .نتايﺞ نشـــان داد كه
 %٥٥/٨از شركت كنندگان يك يا ﭼند عﻼمت/نشانه مشابه كوويد ١٩-داشتند و  %٩از شركت كنندگان داراي
تست  SARS-CoV-2مﺜبت بودند.

دريافت١٤٠٠/٠٦/ ٠٧ :
پذيرش١٤٠١/٠٣/١٨ :
انتشار١٤٠١/٠٣/٢٢ :

بررسي آگاهي و عملكرد حفاظتي دندانپزشكان شهر اصفهان در ارتباط با همه گيري ...

مقدمه

پريچهر بهفرنيا و همكاران

 %٤١/٠٧از محافظ ﭼشم استفاده ميكنند و  %١٥دندانپزشكان عﻼيمي

نوع جديدي از ويروس كرونا در سال  ٢٠١٩كه از ساير پاتوژنهاي

مشابه با  Covid-19داشتهاند .ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان

احتماﻟي متفاوت بود شناخته شد ) ،(١اما باﻻخره اين پاتوژن جديد را

به طور قابل توجهي تحت تأثير  Covid-19قرار نگرفته است ،هرﭼند

 SARS-CoV-2ناميدند ) .(٢انتﻘال  SARS-CoV-2انسان به انسان و

دسترسي به درمانهاي رايﺞ دندانپزشكي به دﻟيل دورههاي قرنطينه

از طريق قطرات معلق تنفسي در هوا و تماس مستﻘيم با سطوح آﻟوده

موقت خاص هر كشور كاهش يافته است ).(٧

توصيف شده است ) .(٣با توجه به ماهيت حرفه دندانپزشكي،

متأسفانه در كشور ما مطاﻟعات زيادي صورت نگرفته است اما از بين

دندانپزشكان در معرض عوامل بيماري زاي موجود در حفره دهان و

اندك مطاﻟعاتي كه در اين زمينه انجام شده است ميتوان مطاﻟعه

دستگاه تنفسي بيماران قرار دارند .روشهاي درماني دندانپزشكي شامل

 Sarkaratو همكاران ) (٨را نام برد .در اين مطاﻟعه ميزان ابتﻼء كادر

تماس نزديك ،حضوري و درمانهاي طوﻻني مدت توﻟيدكننده آئروسل

درمان دندانپزشكي در سه ماه ابتدائي شيوع ويروس كرونا در ايران بررسي

است ﻟذا خطر ابتﻼ به كوويد ١٩-دندانپزشكان يكي از باﻻترين احتماﻻت

شده است .پس از انتشار پرسشنامه و سپس تحليل پاسخها مشخص شد

در بين حرفههاي پزشكي در نظر گرفته شده است ).(٤

كه  %٢١/٨شركت كنندگان عﻼئم بيماري را در خود نشان دادند و تنها

در مطاﻟعه  Estrichو همكاران ) (٥در سال  ٢٠٢٠كه از طريق يك

 %٢/٢به طور قطع مبتﻼ به كوويد ١٩-بودهاند .ميزان پايين ابتﻼء قطعي

پرسشنامه آنﻼين صورت گرفت شيوع ابتﻼ به كوويد ١٩-و اقدامات

كادر درمان دندانپزشكي در اين مطاﻟعه نشان مي دهد كه ضد عفوني

كنترل عفونت در مﻘابل آن در بين دندانپزشكان اياﻟت متحده امريكا

محيط و استريليزاسيون و استفاده از وسايل حفاظتي به صورت معمول

بررسي شد .در اين مطاﻟعه نشان داده شدكه  %٨٢درصد دندانپزشكان در

ميتوانند در جلوگيري از گسترش بيماري و ابتﻼء مﺆثر و مفيد واقع شود.

طي  ١ماه قبل از شركت در طرح بدون عﻼمت بودهاند %١٧ .از

در پژوهشي ديگر از  Sarkaratو همكاران ) (٩دانش دندانپزشكان،

دندانپزشكان جهت بررسي ابتﻼ به كوويد ١٩-تست دادهاند كه تنها %٠/٩

دانشجويان دندانپزشكي و كارشناسان پروتز دندانپزشكي در مورد

از آنها ابتﻼ قطعي به ويروس  SARS-CoV-2را داشتهاند .بر طبق اين

كوويد ١٩-بررسي شده است .نتايﺞ نشان داد بيش از %٧٠

پژوهش بيشترين اقدام حافظتي انجام شده ،غرباﻟگري بيماران از نظر

شركت كنندگان پاسخ صحيحي به سﺆاﻻت دادهاندكه سﺆاﻻت تكنيكي

ابتﻼ به كوويد ،١٩-فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك صورت

و عملكري با درصد كمتري صحيح پاسخ داده شده بودند .ارتباط

بوده است كه توسط  %٩٩/٧از شركت كنندكان انجام شده است و %٧٣

معنيداري ميان سن و تخصص با نمره آگاهي مشاهده نشد و همچنين

CDC

گزارش شد كه شركت كنندگان خانم نسبت به آقا اطﻼعات دقيقتري

از ايشان از تجهيزات حافظت شخصي با توجه به گايدﻻينهاي

دارند.

استفاده نمودهاند ).(٥
نشانههاي بروز يافته كوويد ١٩-در بهداشت كاران دهان و دندان ايتاﻟيايي

از بيماري موجود در مطب دندانپزشكي را ضروري كرده است ) .(٦قابل

و بررسي اقدامات حافظتي انجام شده در مﻘابله با كوويد ١٩-توسط ايشان

توجه ترين اقدام ﻻزم ،استفاده از تجهيزات محافظت شخصي پيشرفته

در سال  ٢٠٢٠انجام شد .پرسشنامه آنﻼين از طريق فرم پرسشنامه گوگل

مانند ماسكهاي مخصوص صورت ،روپوشهاي يك بار مصرف مﻘاوم

طراحي و ﻟينك پرسشنامه از طريق ايميل در اختيار افراد قرار گرفت .پس

در برابر مايعات ،محافظت ﭼشمها و محافظ كامل صورت است ).(١٠

از تحليل دادهها مشخص تنها  %٠/٢٥شركت كننده به  Covid-19مبتﻼ

با توجه به اين كه امروزه جهان و همين طور كشور ايران با بيماري

بودهاند و شايعترين عﻼئم بروز يافته در بين مبتﻼيان احساس خستگي

همه گير كوويد ١٩-دست و پنجه نرم ميكند ،دندانپزشكان مجبورند

) ،(%٨سردرد ) (%٨و گلودرد ) (%٧بوده است.

شرايط درمانهاي معمول باﻟيني خود را تغيير و اقدامات ﻻزم را براي

COVIDental collaboration group

محافظت از بيماران و خودشان انجام دهند .طبق تحﻘيﻘات ما تا به اﻻن

همچنين در مطاﻟعه

گزارش شده بيش از  %٥٠دندانپزشكان از ماسك  FFP2/N95و

در ايران پژوهشهايي كه آگاهي دندانپزشكان و عملكرد حفاظتي انجام
٣
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مطاﻟعه  Bontàو همكاران ) (٦با موضوع بررسي فراواني عﻼئم/

همه گيري اين ويروس جديد ،تجديد نظر در پروتكلهاي پيشگيري

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٥مﻘاﻟه  ،٦خرداد (١٤٠١

مﻘاﻟه پژوهشي

شده را در محيط باﻟيني ارزيابي نمايد بسيار كم بوده است .در اين مطاﻟعه

پس از جمع آوري پرسشنامهها ،دادهها وارد نرم افزار  SPSS26شد.

سعي شده است آمادگي دندانپزشكان شهر اصفهان براي مديريت و

آناﻟيزهاي توصيفي سﺆاﻻت شامل تهيه جداول ،محاسبه نسبتها و رسم

درمان بيماران شان در بحران كنوني ارزيابي گردد.

نمودار بود .آناﻟيزهاي تحليلي جهت بررسي ارتباط سن و سابﻘه كار با
نمرات آگاهي از ضرايب همبستگي پيرسون و واسپيرمن و جهت مﻘايسه

روش بررسي

نمرات آگاهي از نظر جنسيت و نوع مدرك تحصيلي از
آزمون  Tمستﻘل استفاده گرديد.

مطاﻟعه توصيفي -تحليلي و مﻘطعي با استفاده از روش پرسشنامه در
جامعه دندانپزشكان اصفهان در فروردين ماه  ١٤٠٠انجام شد .تعداد نمونه

يافتهها

در اين تحﻘيق با  %٩٥اطمينان با خطاي حداكﺜر  ٣١٠ ،%٥نفر برآورد شد.
نمونههاي وارد شده به مطاﻟعه دندانپزشكان عمومي و متخصص شاغل

در اين مطاﻟعه از  ٣١٠نفركه به سﺆاﻻت پاسخ كامل دادند٥٤%/٥ ،

در اصفهان بودند .شركت كنندگان قبل از شركت در طرح رضايت و

خانمها و  %٤٥/٥را آقايان تشكيل دادند .سن ايشان  ٢٤تا  ٦٥سال با

تمايل به همكاري خود را اعﻼم نمودند .اگر دندانپزشكي تمايل به

ميانگين و انحراف معيار  ٣٦/٤±١٠/٩بود %٤٣/٢ .سابﻘه باﻟيني كمتر از

همكاري نداشت يا پرسشنامه را به صورت ناقص تكميل نموده بود ،آن

 ٥سال %١٧/١ ،بين  ٥تا  ١٠سال و  %٣٩بيشتر از  ١٠سال مشغول به

نمونه از مطاﻟعه خارج شده است.

فعاﻟيت بودند %٨٢/٣ .مدرك تحصيلي عمومي و  %١٧/٧مدرك تحصيلي
تخصص دندانپزشكي داشتند )جدول .(١

نمونه گيري به روش در دسترس انجام گرفت .با توجه به شيوع
بيماري كرونا پرسشنامه به صورت اﻟكترونيك طراحي و ﻟينك پرسشنامه

سﺆاﻻت قسمت آگاهي در مورد دانش دندانپزشكان در ارتباط با نحوه

در گروهها و كانالهاي شبكهاي مجازي دندانپزشكان پس از كسب اجازه

حفاظت از خود وبيماران در مﻘابل ابتﻼ به ويروس كوويد ١٩-بود .جزئيات

از مديران مربوطه قرار داده شد يا به صورت مستﻘيم براي دندانپزشك

سﺆاﻻت اين بخش در جدول  ٢ارائه گرديده است .بررسي

ارسال شد .روايي اين پرسشنامه توسط  ٥نفر از اعضا هيئت علمي

سﺆاﻻت آگاهي نشان داد  %٢١/٦دندانپزشكان نمره ضعيف

گروههاي پريودنتيكس و دندانپزشكي جامعه نگر دانشكده دندانپزشكي

)پاسخ صحيح به ≥ ٣سﺆال( %٥٤/٢ ،نمره متوسط ) ٤-٥سﺆال( و %٢٤/٢

اصفهان مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نﻘطه نظرات اصﻼحي

نمره خوب )≥٦سﺆال( را به دست آوردند .ميانگين نمره آگاهي در كل

ايشان به تأييد نهايي رسيد.

 ٤/١±٥٢/٣از  %٦٥) ٧از نمره كل( به دست آمد .ميانگين نمره آگاهي با

 ١٠نفر از دندانپزشكان شاغل در اصفهان كه در مطاﻟعه اصلي شركت

سابﻘه كار ) P=٠/١٦و  (r=٠/٠٧و مدرك تحصيلي ) (P=٠/٣٣ارتباط

داده نشدند به طور تصادفي انتخاب شده و به پرسشنامه پاسخ دادند.

معنيداري نداشت .سﺆاﻻت قسمت عملكرد مربط به راهكارهاي استفاده

سپس دادهها در نرم افزار  IBM Statistics SPSS26وارد شد .پايايي

شده از سوي دندانپزشكان براي مﻘابله با شيوع و گسترش بيماري

سﺆاﻻت عملكردي با ضريب كاپا برابر  ٠/٨٣با  P-valueبرابر  ٠/٠٣مورد

كوويد ١٩-در محيط باﻟيني خودشان طراحي گرديد .در اين رابطه نتايﺞ

تأييد قرار گرفت .همچنين پايايي سﺆاﻻت آگاهي با ضريب اﻟفا كرونباخ

اين مطاﻟعه نشان داد كه در زمان انجام اين طرح تﻘريبا تمامي

برابر  ٠/٧٨تأييد گرديد .در سﺆاﻻت آگاهي به گزينه صحيح نمره  ١و به

دندانپزشكان ) (%٩٦مشغول به فعاﻟيت بودند .بيشترين تمايل

گزينه غلط نمره  ٠تعلق گرفت .ﻟذا نمرات در رنﺞ  ٠تا  ٧سنجيده شدند.

دندانپزشكان به نوع رويكرد درماني به ترتيب ارائه درمانهاي اورژانس

نمره آگاهي محاسبه شده بر اساس درصد به سه دسته تﻘسيم ميشود:

دندانپزشكي ) ،(%٨٧به تعويق انداختن درمان براي بيماران با ريسك

آگاهي ضعيف ) ،(٠-%٤٠متوسط ) (٤١%-%٧٠و آگاهي خوب ) %٧٠و

باﻻي ابتﻼ ) (%٤٠و مشاوره تلفني ) (%٣٣بوده است .دندانپزشكان اذعان

باﻻتر( .در سﺆاﻻت سنجش عملكرد ،گزينهها هم وزن بوده و در برخي

داشتند در صورت مراجعه بيماري با ابتﻼ قطعي به كوويد ،١٩-تنها %١/٣

سﺆاﻻت امكان انتخاب ﭼند گزينه وجود داشت.

از ايشان درمان مد نظر را در آن جلسه براي بيماران انجام دادهاند.
٤
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جهت بررسي پايايي پرسشنامه از روش  Test Re-Testاستفاده شد.

شاخصههاي زمينهاي سن ) ،(P=٠/٥٩جنسيت ) P=٠/٣١و ،(r=٠/٠٥

پريچهر بهفرنيا و همكاران

بررسي آگاهي و عملكرد حفاظتي دندانپزشكان شهر اصفهان در ارتباط با همه گيري ...
جدول  -١توزيع فراواني رده سني ،جنس و سابقه كاري دندانپزشكان

شاخصه جمعيت شناسي

متغير

فراواني -درصد پاسخ دهنده

جنسيت

خانم
آقا

(%٥٤/٥) ١٦٩
(%٤٥/٥) ١٤١

سن

 <٣٠سال
 ٣١-٤٠سال
 ٤١-٥٠سال
 ٥١-٦٠سال
 >٦٠سال

(%٤٢/٣) ١٣١
(%٢٧/١) ٨٤
(%١٥/٨) ٤٩
(%١٢/٣) ٣٨
(%٢/٦) ٨

مدرك تحصيلي

عمومي
متخصص

(%٨٢/٣) ٢٥٥
(%١٧/٧) ٥٥

سلبﻘه كار باﻟيني

 <٥سال
 ٥-١٠سال
 >١٠سال

(%٤٣/٩) ١٣٦
(%١٧/١) ٥٣
(%٣٩) ١٢١

جدول  -٢ارزيابي ميزان آگاهي پاسخ دهندگان

با توجه به دوره انكوباسيون بيماري كوويد ،١٩-جهت برآورد احتمال ابتﻼ به ويروس،
سﺆاﻻت غرباﻟگري ﭼند روز قبل از ويزيت بيمار را بايد مورد بررسي قرار دهد؟

 ٢-١٤روز

(%٥٧/٧) ١٧٩

كدام يك از موارد زير جهت كنترل عفونت هنگام ورود بيمار مشكوك به عفونت كوويد١٩-
توصيه ميشود؟

همه موارد فوق

(%٨١) ٢٥١

ترتيب صحيح پوشيدن وسايل حفاظت شخصي ﭼيست؟

گان ،ماسك ،عينك/شيلد و دستكش

(%٦٣/٥) ١٩٧

ترتيب صحيح در آوردن وسايل حفاظت شخصي ﭼيست؟

دستكش ،عينك/شيلد ،گان و ماسك

(%٥٨/٤) ١٨١

جهت درمان بيماران مشكوك يا مبتﻼ به كوويد ١٩-تهويه هوا در اتاقهاي
) Airborne Infection Isolation Rooms (AIIRsﭼگونه است؟

فشار منفي همراه با خروج هوا

(%٥٣/٢) ١٦٥

دهانشويه كلرهگزيدين جهت كاهش بار ويروسي فضاي دهان بياثر شناخته شده است.

صحيح

(%٤٦/١) ١٤٣

روش ترجيحي بهداشت دست براي دستهايي كه به وضوح آﻟوده شدهاند شستن با آب و
صابون براي حداقل ٢٠ثانيه ميباشد.

صحيح

(%٩١/٩) ٢٨٥

با رويكردي مشابه دندانپزشكان بيان داشتند در صورت مشاهده

بيشترين اقدامات انجام شده در محيط باﻟيني جهت محافظت از

عﻼئم مشكوك به ابتﻼ به بيماري كوويد ١٩-نيز انجام درمان در آن

بيماران از عفونت متﻘاطع كوويد ١٩-به ترتيب غرباﻟگري بيماران از

جلسه غير ﻻزم تلﻘي شده و بايد از درمان اجتناب نمود.

طريق پرسشنامه يا مصاحبه ) ،(%٨١/٥اﻟزام استفاده از ماسك ) (%٧٣و
٥
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پرسﺶ

پاسخ صحيح

فراواني -درصد

مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٥مﻘاﻟه  ،٦خرداد (١٤٠١
تنظيم وقت مﻼقات با فاصله زماني بيشتر بين بيماران ) (%٧٣بوده است
در محيط باﻟيني ) (%٢٢كمتر مورد توجه قرار گرفته است )نمودار .(١

42

شركت كنندگان در مطاﻟعه بيان داشتند جهت كاهش توﻟيد آئروسل در
طي انجام درمانهاي دندانپزشكي %٢٩/٢ ،دهانشويه را قبل از انجام
درمان براي بيماران تجويز نمودهاند و در هنگام انجام درمان  %١٩/٣از
رابردم استفاده كردهاند.
در نمودار  ٢اقدامات كنترل عفونت انجام شده در محيط باﻟيني آمده

21

22

استفاده

استفاده

استفاده

48

46

آموزش

دور

60

الزام

بررسي

عدم

تنظيم وقت

الزام

غربالگري

بيماران از بيماران از بيماران از نگهداشتن اقدامات

شستن

دما بدن

داشتن

مﻼقات با

ماسك

بيماران

وسايل محافظتي
روكﺶ
كﻼه يك عينك
بار مصرف محافظ در پﻼستيكي شخصي در مقابل
بيمار از كوويد١٩-
حين كار كفﺶ

دست

همراه

فاصله
زماني
بيشتر

درصد گزينه انتخاب شده

و استفاده بيماران از كﻼه يك بار مصرف ) (%٢١و عينك/شيلد محافظ

53

73

69

73

81.5
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جهت
عﻼيم
بيماري
كرونا

محل انجام
درمان

است .بيشترين اقدام كنترل عفونت انجام شده ،ضد عفوني كردن محيط

نمودار  -١توزيع فراواني اقدامات كنترل عفونت انجام شده به جهت

اعم از كف ) (%٨٢و سطوح تماسي ) (%٧١در كنار تهويه هوا ) (%٨بوده

محافظت بيماران

است و استفاده از ﻻمپ ) UV (%١٨و پردههاي جدا كننده ) (%١٢كمتر
انجام گرفته است .ﭼگونگي استفاده دندانپزشكان از ﻟوازم و تجهيزات

71

شيلد محافظ صورت براي همه درمانها ) ،(%٧٥ماسك با درجه حفاظت

55

50

باﻻ براي همه درمان ) ،(%٧٥كﻼه ) (%٦٧و روپوش استريل )(%٦٥

29

استفاده كردهاند .همچنين گزارش شد دستياران و ديگر اعضا تيم
12

دندانپزشكي در محيط باﻟيني اكﺜراً از ﻟوازم حفاظت شخصي به صورت
دستكش ) ،(%٨٥ماسك جراحي سه ﻻيه ) ،(%٧٤روپوشهاي استريل

18

ضد عفوني
برداشتن
استفاده از
پرده هاي استفاده از  UVاستفاده از
پادري آغشته فيلترهاي هوا و مجﻼت و كتابها دكمه ها،
پﻼستيكي ب ا

) ،(%٦٢محافظ صورت ) (%٥١و كﻼه ) (%٤٩استفاده كردهاند.

به محلول ضد
عفوني

فايبر گﻼس

بررسي فراواني ابتﻼ به كوويد ١٩-و عﻼئم آن %٦٥/١ :دندانپزشكان

مكنده ها

تهويه مكرر ضد عفوني كف
و محيط
اتاق انتظار

درصد گزينه انتخاب شده

حفاظت شخصي در نمودار  ٣جمع آوري شده است .دندانپزشكان غاﻟباً از

78

82
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0

از اتاق انتظار دستگيره ها،
صندلي ها،
براي چندين بار
در روز

اذعان داشند در دوره پاندمي به بيماري كوويد ١٩-يا بيماري مشكوك

نمودار  -٢توزيع فراواني اقدامات كنترل عفونت انجام شده در محيط

به آن مبتﻼ نشدهاند %٤١/٦ .آزمايش ابتﻼ به كوويد ١٩-را داده و  %٩از

باليني مﻄﺐ/كلينيك

كل جامعه نمونه ابتﻼ قطعي به بيماري را داشتهاند .ترياژ عﻼئم/
نشانههاي مربوط به كوويد ١٩-نشان داد كه  %٤٤/٢از

) (%٩/١٩بوده و تنگي نفس ) (%٢/٢٥و تهوع -استفراغ ) (%٢/٦كمترين
نشانههاي بروز يافته بودهاند.

8

13

20

ماسكهاي با عينكهاي با شيلدهاي روكﺶ هاي عينك محافظ روپوشهاي
استريل
محافظت باﻻ محافظت محافظ براي پﻼستيكي براي همه

بحث و نتيجه گيري

درمانهاي
براي
براي
درمانهاي ايجاد كننده
درمانهاي
ايجاد كننده ايجاد كننده آپروسل

مطاﻟعه حاضر نشان داد اكﺜر دندانپزشكان از آگاهي متوسط و باﻻتر

آپروسل

برخوردار بوده و از دستوراﻟعملها و توصيههاي پيشگيرانه اطﻼع داشته و

كفﺶ

درمانها

كﻼه

ماسكهاي با شيلدهاي
محافظت باﻻ محافظ براي
براي همه
درمانهاي

همه درمانها

آپروسل

نمودار  -٣توزيع فراواني استفاده از لوازم حفاظت شخصي

تحوﻻت فعلي مربوط به پاندمي كويد ١٩-را دنبال ميكنند.

دندانپزشكان

٦
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شايعترين عﻼئم خستگي ) ،(%١٤/٧درد عضﻼني ) (%٩/٧و تب و ﻟرز

38

درصد گزينه انتخاب شده

شركت كنندگان هيچ گونه عﻼئم /نشانههاي مرتبط را نداشتهاند.
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بررسي آگاهي و عملكرد حفاظتي دندانپزشكان شهر اصفهان در ارتباط با همه گيري ...

پريچهر بهفرنيا و همكاران

به طور مشابه دندانپزشكان مطاﻟعات  Aroraو همكاران ) (١١و

به استناد توصيههاي  CDC ،ADAو سازمان بهداشت و درمان

 Hleyhelو همكاران ) (١٢نيز نمره متوسط از آگاهي را كسب كردند .اما

ايران ،تمامي بيماران بايد قبل از مراجعه حضوري به مطبها و

مطاﻟعه ﭼند مليتي  Kamateو همكاران ) (١٣گزارش داد %٩٢/٧

كلينيكها ،به صورت تلفني و اينترنتي غرباﻟگري شده و سپس

دندانپزشكان از آگاهي كافي در مورد كوويد ١٩-برخوردار بودهاند .تفاوت

نوبت دهي شوند تا افراد مبتﻼ به كوويد ١٩-از مراجعه خودداري كرده و

نمره گزارش شده اين مطاﻟعه با مطاﻟعات ذكر شده ميتواند ناشي از اين

در صورت رد احتمال عفونت قرار مﻼقت تعيين گردد .مطاﻟعه حاضر نشان

باشد كه مطاﻟعه مذكور يك مطاﻟعه ﭼند مليتي بوده است.

داد اكﺜر دندانپزشكان بيماران خود را از نظر عﻼئم مشابه به كوويد١٩-

در مطاﻟعه  Kamateو همكاران ) (١٣نمره آگاهي تنها با سابﻘه كار

و انجام رفتارهاي پرخطر در دوره همه گيري غرباﻟگري كرده و تﻘريبا

ارتباط معنيدار و مستﻘيمي را نشان داد .مطاﻟعه  Aroraو همكاران )(١١

تمامي ايشان جلسه درماني فرد مشكوك يا مبتﻼ به كوويد ١٩-را به

نشان داد بين سن و سابﻘه كاري با نمره آگاهي رابطه معنيداري وجود

تعويق انداختهاند .به طور مشابه در مطاﻟعه  Ahmedو همكاران )(١٧

ندارد ،اما نمره آگاهي پاسخ دهندگان خانم نسبت به آقا و دندانپزشكان

گزارش شد  %٨٢دندانپزشكان بيماران خود را غرباﻟگري كرده و  %٧٨از

متخصص نسبت به عمومي باﻻتر است .به نظر ميرسد بر خﻼف

ايشان درمان دندانپزشكي بيماران داراي عﻼئم مشكوك به كوويد١٩-

مطاﻟعات ذكر شده فوق در زمان جمع آوري دادههاي اين پرسشنامه كه

را به بعد موكول كرده اند .هم ﭼنين در مطاﻟعه  Khaderو همكاران )(١٨

پس از گذشت بيش از يك سال از شروع پاندمي كوويد ١٩-بوده است

نشان داده شد  %٨٢/٦دندانپزشكان اردن از درمان براي بيمار مشكوك

انتشار و بروزساني دائمي و سريع اطﻼعات و دسترسي آسان به آن موجب

به كوويد ١٩-خودداري كردهاند.

شده است تمامي دندانپزشكان مطاﻟعه حاضر در سطح مشابهي از آگاهي

مرحله دوم اجرا پروتكلهاي كنترل عفونت بر طبق توصيههاي

قرار داشته باشند .دندانپزشكان نﻘش مهمي در جلوگيري از انتﻘال

 ADAو  ،CDCاستفاده صحيح

از Personal Protective

كوويد١٩-دارند .بايد اقدامات كنترل عفونت زيادي حين انجام درمانهاي

) Equipment (PPEبراي انجام اقدامات دندانپزشكي است .استفاده از

دندانپزشكي اعمال شود تا از انتﻘال كوويد ١٩-به طور مستﻘيم يا غير

 PPEدر برابر بزاق و ترشحات ديگر بيماران مهمترين استراتژي

مستﻘيم در كلينيك اجتناب گردد .مطاﻟعه حاضر نشان داد در دوره همه

پيشگيرانه ميباشد .مطاﻟعه حاضر مشابه ساير مطاﻟعات ) (١٥،١٦نشان

گيري اكﺜريت ايشان ) (٨٧%در كنار ارائه درمانهاي دندانپزشكي ،هم

داد ،براي دندانپزشكان حفاظت قابل قبوﻟي در صورت استفاده صحيح از

ﭼنان انجام درمانهاي اورژانس را در اﻟويت كار خود قرار دادهاند و تنها

اين ﻟوازم ايجاد شده است .ضروري است ساير اعضا تيم دندانپزشكي

 ٢٠%از ايشان درمانهاي انتخابي دندانپزشكي را انجام مي دهند.

شاغل در محيط باﻟيني را نيز در معرض خطر ابتﻼء به عفونت

دندانپزشكان اذعان داشتند جلسه درماني بيماران با ريسك باﻻ ابتﻼ

كوويد ١٩-دانست .ﻟذا ﻻزم است منطﻘا ايشان نيز به ﻟوازم حفاظت

را به تعويق انداختهاند ) (%٣٧و اقدام به مشاورههاي تلفني در مباحث

شخصي تجهيز شوند .مطاﻟعه حاضر مشابه ساير مطاﻟعات ) (١٥،١٩نشان

درماني دندانپزشكي نمودهاند ) .(%٣٣به طور مشابه ،مطاﻟعه

داد ايشان به طور كافي به ﻟوازم حفاظت شخصي تجهيز شدهاند.

Hanafy

) (%٨٢/٦را در اﻟويت درمانهاي خود قرار دادهاند و آماده مشاورههاي

هر كدام پروتكلهاي حفاظتي ﻻزم را در نظر گرفت .مطاﻟعه حاضر نشان

تلفني ) (%٨٦/٧هستند .مطاﻟعه  Casillas Santanaو همكاران )(١٥

داد در اتاق انتظار جهت رعايت فاصله گذاي اجتماعي و قطع زنجيره

نشان داد  %٦٧دندانپزشكان فﻘط اورژانسهاي دندانپزشكي را انجام داده

تماس شرايط جديدي وضع شده است .به طور مشابه مطاﻟعه  Cagettiو

و  %١٧از ايشان درمانهاي انتخابي را با رعايت پروتكلهاي پيشگيرانه

همكاران ) (١٦نشان داد دندانپزشكان ايتاﻟيايي جلسه مﻼقات بيماران را

انجام دادهاند .مطاﻟعه  Cagettiو همكاران ) (١٦نشان داد دندانپزشكان

با فاصله زماني بيشتري تنظيم كرده ) (%٨٦و بيماران را ملزم به شستن

ايتاﻟيايي جلسات درماني بيماران با ريسك باﻻي ابتﻼ به كوويد ١٩-را

دستها ) (%٧٨و ملزم به استفاده از ماسك ) (%٣٢/٨نمودهاند .در مطاﻟعه

به تعويق انداختهاند ).(%٦٢

 Khaderو همكاران ) (١٨گزارش شد  %٧٥دندانپزشكان معتﻘد بودهاند
٧
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) (١٤گزارش كرد دندانپزشكان مصري ارائه درمانهاي اورژانس

ﻻزم است هر بيمار را باﻟﻘوه منتﻘل كننده كوويد ١٩-دانست و براي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٥مﻘاﻟه  ،٦خرداد (١٤٠١

مﻘاﻟه پژوهشي

جهت كاهش ريسك انتﻘال بيماري ﻻزم است از بيماران خواسته شود

شد در نتيجه اين مسئله منجر به آموزش و اجرا مناسب تر اقدامات كنترل

كه در اتاق انتظار دور از يكديگر بنشينند ،ماسك بزنند و قبل از نشستن

عفونت در محيطهاي باﻟيني دندانپزشكي شده است .از ديگر اهداف اين

در اتاق انتظار دستان شان را با آب و صابون بشويند .در حاﻟي كه %٢١/٧

مطاﻟعه بررسي فراواني ابتﻼ به كوويد ١٩-دندانپزشكان اصفهان بود.

معتﻘد بودند اين كار ضروري نيست و ميتواند باعث وحشت شود.

گزارش شد  %٥٥/٨از پاسخ دهندگان بدون در نظر گرفتن ابتﻼ يا عدم

همچنين در مطاﻟعه  Casillas Santanaو همكاران ) (١٥نشان داده شد

ابتﻼ به كوويد ١٩-يك يا ﭼند عﻼئم مشابه كوويد ١٩-را داشته و  %٩از

 %٥٠دندانپزشكان در زمان مﻼقات با بيماران دماي بدن ايشان را

ايشان مﺜبت به كوويد ١٩-بودهاند .در مطاﻟعه  Sarkaratو همكاران )(٨

سنجيده و تﻘريب ًا تمامي ايشان بيماران را به شستن دستها ملزوم

گزارش شد  %٢/٢دندانپزشكان ايراني مﺜبت به كوويد ١٩-بودهاند.

انتﻘال ويروس در نظر گرفت و هر مركز دندانپزشكي را باﻟﻘوه آﻟوده به

دندانپزشكان ايتاﻟيايي يك يا ﭼند عﻼئم مشابه را داشته و  ٠%/٨٦به

ويروس كوويد ١٩-دانست ﻟذا ﻻزم است در هر مركز دندانپزشكي به طور

ويروس كوويد ١٩-مﺜبت بودهاند .مﻘادير فراواني ذكر شده در مطاﻟعات

جدي پروتكلهاي محافظتي و ضدعفوني كننده را اجرا نمود .مطاﻟعه

فوق با مطاﻟعه حاضر مغايرت دارد كه مي توان گفت در زمان انجام اين

حاضر مانند ساير مطاﻟعات ) (١٦،٢٠نشان داد بيشترين اقدامات انجام

مطاﻟعه به علت گذشت بيش از يك سال از شيوع كوويد ،١٩-تمايل

شده جهت كنترل عفونت محيط ،تهويه هوا و ضدعفوني سطوح بوده

دندانپزشكان براي بازگشايي مجدد مطب/كلينيكها و از سرگيري ارائه

است .همچنين در مطاﻟعه حاضر گزارش شد از كمترين اقدامات مورد

درمانها بيشتر شده است .ﭼرا كه دندانپزشكان براي درمان بيماران قبلي

توجه استفاده از ﻻمپ فرابنفش بوده است كه در مطاﻟعه

خود و رسيدگي به بيماران داراي درد و ناراحتي مايل به ارائه درمانهاي

 Casillas Santanaو همكاران ) (١٥نيز به طور مشابه كاربرد كمتر اين

دندانپزشكي بوده ) (٥و بسياري از دندانپزشكان داراي مشكﻼت ماﻟي

روش گزارش شد .شايد اين مسئله يادآور اين واقعيت علمي باشد كه

ناشي از كاهش ساعات كار و اعمال محدوديتهاي دندانپزشكي شدهاند

ارتباطي بين اشعه فرابنفش و عفونت زدايي كوويد ١٩-وجود ندارد ).(٢١

) .(٢٣از محدوديتهاي اين مطاﻟعه مي توان بيان كرد اين تحﻘيق يك

استفاده از رابردم و دهان شويه قبل از شروع درمان به عنوان يك روش

مطاﻟعه توصيفي است كه بر توصيف وضعيت موجود متمركز است ﻟذا

مﺆثر براي كنترل عفونت با محدود كردن گسترش آئروسل و ذرات معلق

قادر به بررسي رابطه عليتي نميباشد .اين بررسي ديدگاهي را از حرفه

در هوا تأكيد شده است .مطاﻟعه حاضر نشان داد تنها  %١٣از دندانپزشكان

دندانپزشكي در دوره پاندمي كوويد ١٩-نشان داد .ميزان آگاهي جامعه

شاغل در شهر اصفهان از رابردم استفاده كردهاند .به طور مشابه استفاده

مورد مطاﻟعه در محدوده متوسطي بود و به نظر ميرسد اين آگاهي نياز

كم از رابردم در مطاﻟعه  Kamranو همكاران ) (%٢٨) (٢٢و مطاﻟعه

به ارتﻘاء داشته باشد .نشان داده شد ،دندانپزشكان آخرين دستوراﻟعملهاي

 Ahmedو همكاران ) (١٦%) (١٧گزارش شد .به نظر ميرسد اين نتايﺞ

كشوري و بين اﻟمللي را در حرفه تخصصي خود دنبال و اجرا ميكنند ﻟذا

به اين دﻟيل باشد كه بسياري از دندانپزشكان استفاده از رابردم را براي

پيش بيني ميشود دندانپزشكان با تجربه به دست آمده قادر به افزايش

هر بيمار دشوار و وقت گير ميدانند كه گاهاً با عدم پذيرش بيمار نيز رو

كارآمدي عملكرد خود و سازگاري با شرايط جديد باشند.

برو ميشود .مطاﻟعه حاضر نشان داد كه  %٢٩/٢دندانپزشكان استفاده از

تشكر و قدرداني

دهانشويه را به بيماران خود پيشنهاد دادهاند.

مﻘاﻟه حاضر حاصل طرح پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

به طور مشابه در مطاﻟعه  Ahmedو همكاران ) (١٧استفاده از دهان

با كد اخﻼق  IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.055اســـت.

شويه توسط  %٢٦دندانپزشكان انجام شده است .اما مطاﻟعه  Cagettiو
همكاران ) (١٦نشان داد كه اكﺜريت دندانپزشكان ايتاﻟيايي استفاده از

ﻟذا نويســـندگان بر خود ﻻزم ميدانند از معاونت تحﻘيﻘات و فناوري

دهان شويه را انجام دادهاند .اين تفاوت مي تواند حاكي از آن باشد كه

دانشـــگاه علوم پزشــكي اصفهان جهت همكاري در انجام پژوهش

ايتاﻟيا به سرعت به كشوري با شيوع بسيار باﻻ كوويد ١٩-در جهان تبديل

تشكر و قدرداني كنند.
٨

] [ Downloaded from jdm.tums.ac.ir on 2022-08-12

كردهاند .بايد ارائه درمانهاي دندانپزشكي را در حين پاندمي با ريسك

همچنين در مطاﻟعه  Cagettiو همكاران ) (١٦گزارش شد %١٤/٤

پريچهر بهفرنيا و همكاران

... بررسي آگاهي و عملكرد حفاظتي دندانپزشكان شهر اصفهان در ارتباط با همه گيري
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