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Background and Aims: Most children get a lot of anxiety while they visit a dentist. The most important factor in
the child's fear at the beginning of treatment is the syringe and needle. Ways to cope with this anxiety include
behavioural control techniques such as mental regeneration, distraction, and induction. The purpose of this study
was to compare the pain and anxiety in children when using a syringe and toy- shape syringe needle. This study
was the first study that used a toy-shape needle cover.
Materials and Methods: This clinical trial study was conducted on 20 children age from 5 to 8 years. More than
half of them were anxious with Cfss-Ds (Dental Subscale of the Children's Fear Survey Schedule) and FIS
(Facial Image Scale) anxiety diagnostic tests, and the rest of them were not anxious. Patients were randomly
divided into two groups. The first group received local anesthesia with conventional syringe and the second group,
by syringe with toy shape needle cover. Following, the first group received local anesthesia by syringe with toy
shape needle cover, and the second group, by a conventional syringe. Heart rate measuring and pain evaluating
test was performed. Analysis of heart rate and anxiety data was performed by non-parametric wilcoxonsianed
Ranks T-test (P-value was considered significant at 0.001).
Results: The mean amount of pain measured after using a syringe with a toy shape needle cover and using
conventional syringe had a significant difference of 5.20% between the two groups. The pain was reduced in
children who received local anesthesia by syringe with toy shape needle cover (P<0.001).
Conclusion: The physical appearance of the injection device plays an important role in reducing the anxiety and
pain of injection in the children.
Key Words: Toy shape needle cover, Conventional syringe, Pain, Anxiety
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٩٨

)دوره  ،٣٢شماره  ،٢تابستان (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
چكيده

زمينه و هدف :اكثر كودكان در هنگام مراجعه به دندانپزشكي دچار ترس و اضطراب زيادي ميشوند .مهﻢتريﻦ عامل ترس كودك در ابتداي درمان مشاهده
سرنگ و سرسوزن ميباشد .روشهاي مقابله با ايﻦ اضطراب ميتواند تكنيكهاي كنترل رفتاري مانند بازسازي ذهني ،پرت كردن حواس و تلقيﻦ باشد .هدف از
ايﻦ انجام ايﻦ مطاﻟعه مقايسه درد و اضطراب در كودكان در زمان استﻔاده از سرنگ معموﻟي و سرنگ با پوشش سرسوزن اسباب بازي شكل بود.

يافتهها :ميانگيﻦ ميزان درد اندازهگيري شده بعد از استﻔاده سرنگ با پوشش سرسوزن اسباب بازي شكل و هنگام استﻔاده از سرنگ بدون پوشش ،داراي تﻔاوت
معنيدار  ٥/٢٠بيﻦ دو گروه بود .درد در كودكاني با استﻔاده از سرنگ با پوشش سرسوزن اسباب بازي شكل دريافت كرده بودند ،كاهش پيدا كرد ).(P<٠/٠٠١
نتيجهگيري :ظاهر فيزيكي دستگاه تزريق نقش مهمي در اضطراب و درد تزريق در كودكان دارد.

كليد واژهها :پوشش سرسوزن اسباب بازي شكل ،سرنگ معموﻟي ،درد ،اضطراب
وصول ٩٧/١٠/٠٢:اصﻼح نهايي ٩٨/٠٤/٣١ :تأييد چاپ٩٨/٠٥/١٨ :

مقدمه
ترس يك واكنش هيجاني نسبت به چيزي است كه در فرد
احساس خطر ايجاد ميكند .ترس در كودكان با رفتارهاي متﻔاوت بروز

) .(٤،٥اضطراب نقش مهمي در واكنش درد در اطﻔال دارد .رفتارهاي
مرتبط با اضطراب كودك به عنوان سختتريﻦ جنبه در حيطه كنترل
كودك محسوب ميشود ).(٦

پيدا ميكند .درد به دنبال بسياري از اقدامات درماني ايجاد مـيشود ،اما

ترس و اضطراب از تزريق در كودكان معضل مهمي است كه ايﻦ

يكي از شايعتريﻦ علل آن ،تزريق دارو ميباشد .تزريق يكي از

اضطراب ناشي از درد حاصل از تزريق است .درد ناشي از اقدامات

شيوههاي رايج در تجويز داروها و ايجاد بيحسي ميباشد .بيشتر

تهاجمي مانند تزريق ،باعث تنشهاي جسمي و رواني و اضطراب

كودكان زماني كه سرسوزن و سرنگ را در دست دندانپزشك ميبينند،

ميشود .ايﻦ ترس و ناراحتي ايجاد شده بعد از تزريق به آساني پايان

دچار ترس و دﻟهره ميشوند ) .(١تزريق بيحسي موضعي امري

نمييابد و سطح تحمل و همكاري كودك را پاييﻦ ميآورد .از بيﻦ

ضروري در بسياري از درمانهاي دندانپزشكي است ،اما ظاهر

بردن ترس بيماران از پزشك و تزريق بخصوص در كودكان بسيار

سرسوزن و سرنگ و نيز درد آن موجب ترس و اضطراب در بسياري از

دشوار است .در مواردي نيز پس از مشاهدهي سرسوزن توسط كودك

بيماران به خصوص اطﻔال ميشود ) .(٢ديدن سرنگ و سرسوزن به

حركات ناگهاني رخ ميدهد كه ميتواند باعث آسيب رساندن به كودك

راحتي ميتواند ترس و اضطراب را در كودك شروع كند .محققاني در

توسط سرسوزن شود .عدم موفقيت در ايﻦ زمينه باعث اختﻼل در

تحقيقي تجربي شدت درد در اطﻔال را متناسب با ميزان اضطراب قبل

كيﻔيت درمانهاي دندانپزشكي كودكان خواهد شد ) .(٧-٩در يك

از تزريق گزارش كردند ) .(٣درد باعث واكنشهاي هاي ناخواسـته

كارآزمايي باﻟيني تصادفي محققيﻦ ميزان اضطراب كودكان با روش

مثـل افـزايش فشـار خون ،افـزايش تنﻔس ،تغيير تعداد ضربان قلب و

تزريق كامپيوتري  wandرا با روش تزريق بيحسي مرسوم مقايسه

افـزايش حركـات بـدن كـودك مـيگردد ) .(٤تعدادي از روشهاي

كردند .محققيﻦ نشان دادند كه استﻔاده از روش  wandبه ميزان زيادي

غير دارويـي كنتـرل درد مثـل انحراف فكر ،آرامسازي و تحريكات

رفتارهاي اضطرابي را در كودكان پيش دبستاني كاهش ميدهد.

پوستي باعـث سـازش بيشتر با درد مـي شـوند و درك درد ،تـرس و

كودكان پيش دبستاني كه در هنگام شروع درمان ،ايجاد بيحسي با

اضـطراب را كاهش داده و آن را براي بيمار قابل تحمل مـينماينـد

روش  wandبراي آنها به كار رفت در مﻼقات اوﻟيه به فرد نگهدارنده
٩٩
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روش بررﺳي :ايﻦ مطاﻟعه كارآزمايي باﻟيني بر روي  ٢٠كودك  ٥-٨ساﻟه انجام گرفت كه بيش از نيمي از آنها بر اساس تستهاي تشخيصي اضطراب
) Cfss-Ds (Dental Subscale of the Children's Fear Survey Scheduleو ) FIS (Facial Image Scaleمضطرب و بقيه غير مضطرب تشخيص داده
شده بودند .بيماران به صورت تصادفي به دو گروه تقسيﻢ شدند .گروه اول بيحسي موضعي با يك سرنگ معموﻟي و گروه دوم با استﻔاده از سرنگ با پوشش
سرسوزن اسباب بازي شكل دريافت كردند .در ادامه ،گروه اول بيحسي موضعي با استﻔاده از سرنگ با پوشش سرسوزن اسباب بازي شكل و گروه دوم توسط يك
سرنگ معموﻟي دريافت كردند .اندازهگيري ضربان قلب و تست ارزيابي درد انجام شد .مطاﻟعه حاضر اوﻟيﻦ مطاﻟعهاي است كه از پوشش سرسوزن اسباب بازي
شكل استﻔاده كرده است .تجزيه و تحليل دادههاي ضربان قلب و سنجش اضطراب توسط آزمون غير پارامتري  wilcoxonsianed Ranks T-testانجام شد
) P-valueدر حد  ٠/٠٠١معنيدار در نظر گرفته شد(.

مقايسه اضطراب و درد در درمانهاي دندانپزشكي كودكان با سرنگ تزريق با پوشش ...

دكتر مجيد مهران و همكاران

نياز نداشتند .در حاﻟيكه تقريب ًا نيمي از كودكاني كه روش معموﻟي تزريق

گرفت .نمونهگيري به صورت تصادفي ،بديﻦ ترتيب كه در يك روز

را دريافت نمودند به نوعي نگه دارنده فوري احتياج داشتند ).(٤

مشخص از كودكان مراجعه كننده به مركز درماني دندانپزشكي تست

مختلﻔي استﻔاده كردند .در ايﻦ مطاﻟعه سرنگ پﻼستيكي ،سرنگ فلزي

بودند و حداقل دو پوسيدگي دنداني دو طرفه در فك باﻻ يا پاييﻦ

و سرنگ  wandرا در يك سيني چيده و از كودك خواسته شد تا

داشتند ،صورت گرفت.

مطابق ميل خود يكي را انتخاب كند .در نهايت محققيﻦ به ايﻦ نتيجه

درمان توسط يك دندانپزشك انجام شد و ضربان قلب و تست

رسيدند كه شكل ظاهري سرنگ تزريق دندانپزشكي فاكتور مهمي در

سنجش اضطراب توسط تكنسيﻦ اتاق عمل در سه جلسه بدون حضور

درمان دندانپزشكي كودكان ،خصوصاً در مورد كودكان مضطرب

واﻟديﻦ اندازهگيري شد .در جلسه اول تستهاي اضطراب و گرفتﻦ

ميباشد ) Majstorvic .(١٠و همكاران ) (١١مطاﻟعهاي مقطعي تحت

سوابق پزشكي كودكان بررسي شد ،اما درماني صورت نگرفت .تست

عنوان اضطراب در دندانپزشكي و ترس از سوزن در كودكان با مﻼك

سنجش اضطراب  ،CFSS-DSتستي شامل پانزده سوال است كه به

قرار دادن تﻔاوتهاي سني انجام دادند و به ايﻦ نتيجه رسيدند كه ترس

ﻼ نميترسﻢ( تا امتياز پنج )خيلي زياد ميترسﻢ(
هر سوال از يك )اص ً

از سوزن ميتواند وابسته به سﻦ كودك باشد .اﻟبته ايﻦ مسئله صرفاً

نمرهدهي ميشود ) .(١٦بنابرايﻦ مجموع امتيازات براي هر فرد ميتواند

مربوط به درمانهاي دندانپزشكي نيست و ساير درمانهاي دردناك نيز

بيﻦ  ١٥تا  ٧٥باشد .ايﻦ تست داراي  reliabilityباﻻ و

با ايﻦ مسئله روبرو ميباشند.

متوسط ميباشد .تست سنجش اضطراب  FISتستي براي بيان

validity

به نظر ميرسد كه پرت كردن حواس كودكان در شروع درمان،

اضطراب توسط خود كودك است كه شامل پنج صورتك از خيلي

معمولتريﻦ روش در كاهش درد و اضطراب در درمانهاي كوتاه مدت

خوشحال ،تا خيلي ناراحت امتياز دهي ميشود .در ايﻦ تست ،از كودك

ميباشد .ايﻦ امر باعث منحرف كردن توجه كودك از محركهاي

پرسيده ميشود كه كدام صورتك نشان دهنده حاﻟت كودك در آن

اضطرابآور خواهد شد .برخي مطاﻟعات بر ايﻦ عقيدهاند كه بهتريﻦ راه

زمان است ،ايﻦ تست در بيﻦ كودكان  validityمتوسط دارد ).(١٠

پرت كردن حواس كودكان نيازمند به دست آوردن توجه حسهاي

در جلسه دوم ،بيماران به طور تصادفي به دو گروه مساوي تقسيﻢ

مختلﻒ كودك نظير بينايي ،شنوايي ،ﻻمسه و همچنيﻦ درگيري فعال

شدند .در گروه اول ،تزريق بيحسي با سرنگ معموﻟي و در گروه دوم با

عواطﻒ كودك ميباشد ) .(١٢-١٥پژوهشگران در رابطه با كاهش درد

سرنگ پوششدار صورت گرفت .در جلسه سوم ،در گروه اول با سرنگ

حيﻦ تزريقات سعي كردهاند تا روشهاي مختلﻔي را معرفـي نمايند .به

پوششدار و در گروه دوم با سرنگ معموﻟي بيحسي انجام شد .قبل از

منظور حل ايﻦ مشكل ،پوشش عروسكي براي سرنگ و سرسوزن كه

هر تزريق از ژل بيحسي موضعي بنزوكائيﻦ

به شكل ماهي بوده و ظاهر ناخوشايند سرنگ و سرسوزن را با يك

استﻔاده شد .در جلسه دوم و سوم ) Heart Rate (HRضربان قلب قبل

شخصيت جذاب كارتوني جايگزيﻦ ميكرد ،طراحي و ساخته شد .هدف

و حيﻦ تزريق ثبت گرديد ) .(١٧،١٨مطاﻟعه حاضر اوﻟيﻦ مطاﻟعهاي است

از ايﻦ مطاﻟعه بررسي مقايسهاي اضطراب و درد در درمانهاي

كه از پوشش سرسوزن اسباب بازي شكل استﻔاده شده است.

دندانپزشكي كودكان با سرنگ تزريقي پوششدار عروسكي و سرنگ
معموﻟي در كودكان  ٥تا  ٨ساﻟه بود.

)(Chimidaro, Iran

در مرحله بعد ،از كودك در مورد درد تزريق طبق پرسشنامه
 (Visual analogue scale) VASسﺆال شد و نمرهدهي صورت
گرفت .ايﻦ تست شامل ده صورتك از نمره صﻔر )بدون درد( تا نمره ده

روش بررﺳي

)درد خيلي شديد( شماره گذاري شده است ).(١٠

مطاﻟعه به روش كارآزمايي باﻟيني تصادفي با كد اخﻼق به شماره

تجزيه و تحليل دادههاي ضربان قلب و سنجش اضطراب توسط

 ،SH.U.D.SA.753به شكل  cross overبر روي بيست كودك كه

آزمون غير پارامتري  wilcoxonsianed Ranks T-testانجام شد

اضطرب آنها بر اساس تست  Cfss-Dsسنجيده شده بود ،انجام

) P-valueدر حد  ٠/٠٠١معنيدار در نظر گرفته شد(.
١٠٠
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 Kuscuو همكاران ) (١٠جهت ايجاد بيحسي از سرنگهاي

ﻻزم گرفته شد .مطاﻟعه بر روي كودكاني كه فاقد بيماري سيستميك

)دوره  ،٣٢شماره  ،٢تابستان (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

يافتهها

با سرنگ معموﻟي به طور معنيداري ضربان قلب و درد را كاهش
ميدهد )نمودار .(١

كودكان دختر و پسر  ٥تا  ٨ساﻟه وارد ايﻦ مطاﻟعه شدند .ميانگيﻦ
سﻦ بيماران  ٦/٥٥سال بود .ميانگيﻦ ) Heart Rate (HRضربان قلب
كودكان قبل از درمان و ميانگيﻦ تست سنجش اضطراب  FISدر

تعداد ضربان قلب

ميانگيﻦ ميزان درد اندازهگيري شده توسط تست سنجش درد
 VASپس از تزريق با سرنگ پوششدار و سرنگ بدون پوشش در
جدول  ٢وارد شده است.
در ايﻦ مطاﻟعه با توجه به عدم تبعيت دادهها از توزيع نرمال از آزمون
غير پارامتري  wilcoxonsianed Ranksاستﻔاده شد .اختﻼف
معنيداري بيﻦ ميزان سنجش درد  VASدر ايﻦ دو نوع سرنگ وجود

گروههاي مطاﻟعه

داشت ) (P<٠/٠٠١يعني ميزان  VASدر زمان استﻔاده از سرنگ بدون

نمودار  -١مقايسه ضربان قلب در دو مداخله و قبل تزريق
)) Hrضربان قلب قبل از تزريق() hr.a ،ضربان قلب هنگام استﻔاده از سرنگ

پوشش بيشتر بود.

پوششدار() hr.b ،ضربان قلب هنگام استﻔاده از سرنگ معموﻟي((

نتايج ايﻦ مطاﻟعه نشان داد استﻔاده از سرنگ پوششدار در مقايسه

جدول  -١نتيجه تست ﺳنجش اضطراب  FISو تعداد ضربان قلب ) (HRكودكان ،قبل از تزريق

تعداد

حداقل

حداكثر

ميانگين

انحراف معيار

سﻦ

٢٠

٥

٨

٥٥/٦

٣١٧/١

تعدادضربان قلب HR

٢٠

٧٥

١٣٣

١٠٦

١٧٩/١٤

تست سنجش اضطراب FIS

٢٠

١

٥

٤/٢

٢٣١/١

جدول  -٢نتيجه تست ﺳنجش درد  VASو تعداد ضربان قلب كودكان  HRبعد از تزريق

تعداد

حداقل

حداكثر

ميانگين

انحراف معيار

تست  VASبا سرنگ پوششدار

٢٠

٠

٨

٩٥/١

٢٣٥/٢

تست  VASبا سرنگ بدون پوشش

٢٠

٣

١٠

١٥/٧

٤٧٧/٢

تعداد ضربان قلب با سرنگ پوششدار

٢٠

٨٢

١٣٥

١٥/١١٣

٧٤٧/١٢

تعداد ضربان قلب با سرنگ بدون پوشش

٢٠

١٠٠

١٥٥

٨٥/١٢٣

٧٠٤/١١

١٠١
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جدول  ١وارد شده است.

مقايسه اضطراب و درد در درمانهاي دندانپزشكي كودكان با سرنگ تزريق با پوشش ...

بحث و نتيجهگيري

دكتر مجيد مهران و همكاران

نتايج به دست آمده سيستﻢ  Wandبيشتريﻦ مقبوﻟيت و سرنگ معموﻟي

اضطراب باعث عدم همكاري مناسب ،حركات ناگهاني و آسيب زننده،

سرنگ فلزي كه بيشتريﻦ استﻔاده در دندانپزشكي كودكان را دارد،

درك بيش از حد از درد و در مجموع باعث سخت كردن كار درماني

داراي كمتريﻦ مقبوﻟيت است .در ايﻦ مطاﻟعه نيز سرنگ فلزي اضطراب

براي دندان پزشك ميشود .هدف طب مدرن تسكيﻦ مﺆثر درد در

بيشتري در كودكان ايجاد ميكرد .در نهايت  Kuscuو همكاران )(١٠

اوﻟيﻦ قدم ،بر اساس ارزيابي دقيق كودك است ) (٦،١٩،٢٠و سطح

به ايﻦ نتيجه رسيدند كه شكل ظاهري سرنگ تزريق دندانپزشكي

همكاري بيمار با دندانپزشك را افزايش ميدهد.

فاكتور مهمي در درمانهاي دندانپزشكي كودكان ،خصوصاً در مورد

محققاني ميزان اضطراب كودكان را در هنگام استﻔاده از سرنگ

كودكان مضطرب ميباشد .در مطاﻟعه حاضر نيز ايﻦ نتيجه تأييد شد.

پﻼستيكي معموﻟي و سيستﻢ تزريق كامپيوتري ) (Wandبر روي

نتايج به دست آمده نشان داد كه ضربان قلب در هنگام استﻔاده از

 ٤٠كودك  ٩تا  ١٣ساﻟه مقايسه كردند .آنها به ايﻦ نتيجه رسيدند كه

سرنگ معموﻟي به طور معنيداري بيشتر از سرنگ پوششدار است

اضطراب ايجاد شده در هنگام تزريق و ديدن سرنگ تزريق نقش

) (P<٠/٠٠١عﻼوه بر ايﻦ ميزان درد در هنگام استﻔاده از سرنگ

مهمي سبب ادراك درد بيشتر به واسطه اضطراب كودكان دارد ).(٢١

معموﻟي به طور معنيداري بيشتر از زمان استﻔاده از سرنگ پوششدار

بر اساس نتايج حاصل از مطاﻟعه ما ،اضطراب و درد كودكان حيﻦ

است )جدول .(٢

استﻔاده از سرنگ پوششدار به ﻟحاظ شكل آن كمتر از سرنگ معموﻟي

در مطاﻟعهاي ديگر محققيﻦ به بررسي تأثير شكل ظاهري سرنگ

بود .ميانگيﻦ ميزان درد اندازهگيري شده بعد از استﻔاده از سرنگ با

دندانپزشكي بر ميزان درد و اضطراب بر كودكان پرداختند .در ايﻦ

پوشش عروسكي  ١/٩٥بود و هنگام استﻔاده از سرنگ فلزي  ،٧/١٥كه

مطاﻟعه سرنگ معموﻟي با سرنگي كه پوشش عروسكي داشت مقايسه

تﻔاوت بيﻦ دو گروه معنيدار بود ) .(P<٠/٠٠١ميانگيﻦ ضربان قلب

شد ،ايﻦ پوشش باعث كاهش اضطراب و درد در كودكان شد .در ايﻦ

هنگام تزريق با سرنگ پوششدار  ١١٣/١١بود و هنگام استﻔاده از

بررسي شواهد كافي مبني بر كارآمدي پرت كردن حواس ،هيپنوتيزم و

سرنگ بدون پوشش ،ضربان قلب ١٢٣/٨٥بود .تعداد ضربان قلب

روشهاي شناختي– رفتاري بر كاهش درد و ناراحتي ناشي از ورود

كودكان نيز به طور معنيداري در موقع استﻔاده از سرنگ فلزي بيشتر

سوزن و تزريق در كودكان يافت شد ).(١١،٢٤

از سرنگ پوششدار بود ) جدول  .(٢ضربان قلب در تحقيقاتي كه شكل

نتايج تحقيق ما نشان داد كه پوشش عروسكي سرنگ و سرسوزن

ظاهري سرنگها به هﻢ نزديك بود ،تﻔاوت معنيداري نداشته و به نظر

نقش مهمي در كاهش اضطراب و درد در هنگام تزريق بيحسي دارد.

ميرسد به خاطر شباهت ظاهري دو سرنگ بوده است ) (٢٢،٢٣در

درمان بيخطر و مﺆثر و كنترل درد و اضطراب كودكان از اهداف اصلي

مطاﻟعه حاضر نيز بر خﻼف مطاﻟعه أخير ميزان ضربان قلب حيﻦ

طب مدرن است .پيشنهاد ميشود براي نتايج بهتر و دقيقتر از

استﻔاده از سرنگ پوششدار به طور معنيداري كمتر از سرنگ معموﻟي

تستهاي سايكوﻟوژيك و سايكومتريك به طور هﻢ زمان در كودكان

بود و ايﻦ خود بيانگر آن است كه شكل ظاهري وسيله تزريق ميتواند

استﻔاده شود.

در كاهش اضطراب و به دنبال آن كاهش ميزان ضربان قلب نقش
مﺆثري داشته باشد.

تشكر و قدرداني

 Kuscuو همكاران ) (١٠در سال  ٢٠٠٦مطاﻟعهاي با عنوان ترجيح

ايﻦ مقاﻟه بخشي از پاياننامه تحقيقاتي تحت عنوان "بررسي

كودكان نسبت به شكل ظاهري سرنگ دندانپزشكي روي  ٣٤كودك با

مقايسه اضطراب و درد در درمان هاي دندانپزشكي كودكان با سرنگ

هدف معرفي نوعي از سرنگ دندانپزشكي كه كمتريﻦ اضطراب را براي

تزريق با پوشش سرسوزن اسباببازي شكل و سرنگ معموﻟي" مصوب

كودكان ايجاد ميكند ،انجام دادند .سرنگهاي مورد استﻔاده در ايﻦ

دانشكده دندانپزشكي شاهد در سال ١٣٩٧به كد ١٣٩٧-٧٣٥-٠١

مطاﻟعه سرنگ پﻼستيكي ،سرنگ فلزي و سرنگ  Wandبود .بر اساس

ميباشد كه با حمايت دانشگاه علوم پزشكي شاهد اجرا شده است.

١٠٢
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اضطراب در دندانپزشكي در كودكان مشكل بزرگي است ،زيرا ايﻦ

فلزي ،كمتريﻦ مقبوﻟيت را داشت .نتايج تحقيقات نشان ميدهند كه

(١٣٩٨  تابستان،٢  شماره،٣٢ )دوره

 درماني تهران،مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
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