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Background and Aims: Management of an emergency is ultimately the dentist’s responsibility. Therefore, the
dentists need to be able to manage an emergency and perform Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) if necessary.
The present study was undertaken to assess the knowledge of final-year dental students in Tehran regarding CPR.
Materials and Methods: In a cross-sectional study, 200 final-year dental students (44 males and 156 females) from
4 dental schools in Tehran were randomly selected and surveyed using a multiple choice questionnaire evaluating
their knowledge about CPR. The data were analyzed by SPSS16 software using two descriptive and inferential
statistical methods via chart drawing of statistical quantities calculation and analysis of variance.
Results: The mean score was 5.43±2.43. A positive correlation was found between receiving practical training and
level of knowledge (P=0.001). However, the results showed no statistical differences between sex (P=0.409) or
various dental schools (P=0.089).
Conclusion: Since, the level of knowledge about CPR among participants were poor, there is a perceived need for
further training in dental schools.
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بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشكدههاي دندانپزشكي شهر تهران...

دكتر حميد محمود هاشمي و همكاران

چكيده
زمينه و هدف :كنترل يك وضعيت اورژانس در مﻄﺐ وظيﻔه دندانپزشك است ،بنابرايﻦ از دندانپزشكان انتظار ميرود كه درمان اوﻟيه اورژانس را برعهده گيرند و
در خصوص احياي قلبي -ريوي اطﻼعات كافي داشته باشند .هدف از ايﻦ مﻄاﻟعه بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشكدههاي دندانپزشكي
شهر تهران نسبت به احياي قلبي -ريوي در بيماران اورژانس بود.

يافتهها :ميانگيﻦ نمره به دست آمده  ٥/٤٣ ± ٢/٤٣بود .رابﻄه مثبت معنيداري بيﻦ كﻼسهاي عملي آموزشي و سﻄح اطﻼعات يافت شد ) ،(P=٠/٠٠١اما ارتباط
معنيداري بيﻦ زن و مرد ) (P=٠/٤٠٩و نيز بيﻦ دانشجويان دانشكدههاي مختلﻒ مشاهده نگرديد ).(P=٠/٠٨٩

نتيجهگيري :افراد شركت كننده از نظر آگاهي در وضعيت مناسبي قرار نداشتند و نياز به آموزش بيشتري در ايﻦ زمينه در دوره دندانپزشكي احساس ميشود.

كليدواژهها :اورژانسهاي پزشكي ،احياي قلبي ريوي ،ايست قلبي
وصول ٩٧/٠٩/٢٠:اصﻼح نهايي ٩٨/٠٤/٣١ :تأييد چاپ٩٨/٠٥/٠٩ :

مﻘدمه

استرس بيشتري ميشوند ).(١

در حيﻦ انجام درمانهاي دندانپزشكي ممكﻦ است شرايط اورژانسي

 -٤ميزان استﻔاده از داروها در دندانپزشكي افزايش يافته است .در

پيش آيد كه حتي زندگي فرد را با خﻄر مواجه سازد .چنيﻦ اورژانسهايي

دندانپزشكي مصرف داروها نقش اساسي دارند .داروهاي پيشگيري كننده

ممكﻦ است عﻼوه بر بيمار ،براي كاركنان مﻄﺐ ،دندانپزشك و حتي

از درد ،كاهش اضﻄراب و درمان عﻔونت جزو مهمتريﻦ تجهيزات پزشكي

همراه بيمار رخ دهد ) .(١امروزه عواملي وجود دارد كه ميتوانند احتمال

هر دندانپزشك ميباشند .دندانپزشكان بايد توجه ويژهاي به تشخيص

بروز چنيﻦ وقايعي را باﻻ ببرند ) (٢به عنوان مثال:

عوارض يك دارو يا تداخﻼت احتماﻟي بيﻦ داروهاي متداول در
دندانپزشكي با ساير داروها داشته باشند ).(١

 -١بر تعداد افراد ساﻟخوردهاي كه مخاطﺐ درمانهاي دندانپزشكي
هستند افزوده شده است و دندانپزشك بايد هميشه احتمال وجود بيماري

در نتيجه ايﻦ اقدامات درماني دندانپزشكي ،ممكﻦ است تابلوهاي

تحت باﻟيني قابﻞ توجه )بيماريهايي كه هنوز نمود ظاهري نداشتهاند اما

باﻟيني بروز كند و يا بيماريهاي سيستميك تشديد شده و سبﺐ پيش

به صورت باﻟقوه وجود دارند( را در نظر داشته باشد .با باﻻ رفتﻦ سﻦ از

آمدن اورژانسهايي گردند كه حتي زندگي فرد را با خﻄر مواجه سازند.

قدرت كاركرد سيستم قلبي -عروقي كاسته ميشود و ايﻦ كاهش كاركرد

آموزش ناكافي و توانايي محدود دندانپزشك در مواجهه با وضعيت

ممكﻦ است خود را به صورت نارسايي قلبي و آنژيﻦ صدري نشان دهد

اورژانس ميتواند منجر به عواقﺐ ﻏمانگيزي براي بيمار و مشكﻼت

و در مواردي بروز استرس مي تواند باعﺚ بروز عوارض قلبي -عروقي

قانوني براي دندانپزشك گردد؛ به هميﻦ دﻟيﻞ دندانپزشكان بايد آمادگي

حاد گردد ).(١،٣

كافي براي رويارويي با ايﻦ اورژانسهاي پزشكي را داشته باشند ).(٦

 -٢در حرفه پزشكي پيشرفتهاي قابﻞ توجهي در زمينه درماني

ايست قلبي ) (Cardiac Arrest CAيا كﻼپس قلبي -ريوي نيز

حاصﻞ شده است .امروز به علت ايﻦ پيشرفتها و افزايش اميد به زندگي،

همانند تمام اورژانسهاي مخاطره آميز حيات ممكﻦ است در هر محلي

دندانپزشكان به درمان تعداد زيادي بيمار كه از بيماريهاي سيستميك

در داخﻞ مﻄﺐ دندانپزشكي رخ دهد ) .(١،٧بر طبق آمار

متعددي رنج ميبرند مشغول هستند ).(٤،٥

بيماريهاي قلبي -عروقي ساﻻنه مسبﺐ  ١٢ميليون مرگ در جهان

WHO

 -٣تمايﻞ روز افزون براي انجام درمانهاي طوﻻنيتر دندانپزشكي

ميگردند ) .(٨ﻟذا از دندانپزشكان انتظار ميرود كه توانايي حﻔاظت از

در يك جلسه به وجود آمده است .درمان دندانپزشكي ميتواند براي بيمار

جان بيمار را از طريق انجام كمكهاي اوﻟيه

حياتي Basic Life

تنشزا باشد و جلسات درماني طوﻻنيتر به طور طبيعي باعﺚ ايجاد

) (Support_BLSدارا باشند و در خصوص احياي قلبي -ريوي
١٢١
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روش بررسي :در ايﻦ مﻄاﻟعه مقﻄعي تعداد  ٢٠٠نﻔر از دانشجويان دندانپزشكي سال آخر از  ٤دانشكده دندانپزشكي شهر تهران شامﻞ  ٤٤مرد و  ١٥٦زن ،به
صورت تصادفي انتخاب شدند و با يك پرسشنامه چند گزينهاي كه اطﻼعات آنان را در مورد احياء قلبي -ريوي ارزيابي ميكرد ،مورد بررسي قرار گرفتند .دادهها با
استﻔاده از نرمافزار  SPSS16با روشهاي آماري در دو قاﻟﺐ توصيﻔي و استنباطي به صورت ترسيم نمودار محاسبه كميتهاي آماري و آزمونهاي آناﻟيز واريانس
تجزيه و تحليﻞ شدند.

)دوره  ،٣٢شماره  ،٢تابستان (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

روش بررسي

) (Cardiopulmonary Resuscitaion_CPRاطﻼعات و تجربه كافي

در ايﻦ مﻄاﻟعه كه از نوع مقﻄعي بود ،براي سنجش آگاهي

داشته باشند.
كردن راه هوايي و اكسيژن رساني و نيز برقراري گردش خون با اعمال

پرسشنامهاي طراحي گرديد كه از فرآيند روايي محتوا به عنوان ابزار

فشار در قﻔسه سينه به صورت اوﻟيه اعمال ميگردد و اقدام به آن

طراحي آن استﻔاده شد.
سﺆاﻻتي كه در محدوده اهداف مورد نظر بود زير نظر استاد راهنما و

مهمتريﻦ وظيﻔه يك دندانپزشك به هنگام ورود به وضعيت اورژانس در

با استﻔاده از منابﻊ كتابخانهاي و اينترنتي طراحي گرديد ،سپس فرم

هنگام انتقال بيمار به مراكز اورژانس ميباشد ).(٥،٨،٩
عواملي وجود دارند كه احتمال بروز اورژانس تهديد كننده زندگي را

پيشنويسي از پرسشنامه متشكﻞ از  ٥بخش شامﻞ ٢ :سﺆال مربوط به

كاهش ميدهند .ايﻦ عوامﻞ شامﻞ ارزيابي وضعيت جسماني بيمار ،قبﻞ

مشخصات فردي ٢ ،سﺆال مربوط به اراﺋه و سابقه شركت در كﻼسهاي

از آﻏاز درمان است كه شامﻞ پرسشنامه مربوط به تاريخچه گﻔتاري و

آموزش احيا ١٦ ،سﺆال مربوط به آگاهي سنجي ١ ،سﺆال مربوط به خود

معاينه وضعيت جسماني و انجام درمانهاي دندانپزشكي جايگزيﻦ

ارزيابي و  ١سﺆال مربوط به ضرورت اراﺋه كﻼس تهيه شد ).(١٦

احتماﻟي ميشود .ميتوان با انجام ارزيابي كامﻞ وضعيت جسماني تمام
كمي سازي )(Judgment quantification

بيماران مراجعه كننده به مﻄﺐ دندانپزشكي ،از بروز حدود  %٩٠شرايط

فرم اوﻟيه پرسشنامه ابتدا به تعدادي از متخصصيﻦ كه از استادان

تهديد كننده حيات جلوگيري نمود.
در بسياري از موارد تاريخچه وضعيت سﻼمتي به دﻟيﻞ عدم تمايﻞ

گروههاي جراحي دهان فك و صورت ،طﺐ اورژانس ،متخصص ﻏدد و

بيمار به بازگو كردن اطﻼعات ،قابﻞ اعتماد نيست و دندانپزشك بايد با

متخصص بيهوشي بودند ،اراﺋه شد و از آنها درخواست گرديد تا

استﻔاده از روشهاي ديگر وضعيت جسماني بيمار را ارزيابي كند ).(١٠،١١

پرسشنامه را با توجه به موضوع تحقيق ارزشيابي نمايند سپس نظرات

حداقﻞ معاينه فيزيكي شامﻞ سنجش و مقايسه عﻼﺋم حياتي و معاينه

آنها بررسي شد.

بستري ) مشاهده عﻼﺋم ﻏير طبيعي( بيمار باشد ) .(١٢ايست قلبي به
صورت از دست رفتﻦ ناگهاني نبض قابﻞ يافتﻦ تعريﻒ ميشود ) (١٣و

الف -روايي كل ابزار )(Scale Content Validity Index: S-CVI

در صورتي كه تپش نرمال قلﺐ با انجام  CPRو شوك اﻟكتريكي به آن

از آنجا كه ويژگي شﻔافيت ،جامعيت و مناسﺐ بودن بايد براي هر

باز گردانده شود ،ايست قلبي قابﻞ برگشت است ) .(١٤جديدتريﻦ تظاهر

پرسشنامه برقرار باشد ،جهت سنجش آنها از شاخصهاي گوناگوني

باﻟيني  MIبروز درد شديد و ناگهاني از نوع آنژيني است كه به صورت

استﻔاده شد براي تعييﻦ شاخصهاي روايي محتوا در ابتداي فرم

احساس فشار و يا سنگيني روي قﻔسه سينه توصيﻒ ميشود ).(١٥

پيشنويس ،تعريﻒ دقيق هر يك از شاخصها همراه با نحوه نمره گذاري

احتمال پيامدي همچون ايست قلبي -ريوي در پي  MIوجود دارد.

ﻼ مﻄلوب( اراﺋه شد و از متخصصيﻦ
آنها از  ١تا ) ٤از نامﻄلوب تا كام ً

بنابرايﻦ ارزيابي بيمار و دانستﻦ عﻼﺋم بسيار با اهميت است.

خواسته شد براي مناسبت و شﻔافيت هر سﺆال به طور جداگانه نمره دهي
وﻟي براي جامعيت براي كﻞ پرسشنامه نمره گذاري نمايند .ايﻦ شاخصها

با توجه به اهميت وضعيتهاي اورژانس و نيز محدود بودن زمان

به صورت زير تعريﻒ شدند.

اختصاص داده شده به آموزش اورژانسهاي پزشكي ،در ايﻦ مﻄاﻟعه به

مناسبت :درجه توانايي سﺆال انتخاب شده در انعكاس ويژگيهاي

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشكدههاي

محتواي مورد بررسي.

دندانپزشكي شهر تهران نسبت به احياي قلبي -ريوي در بيماران

شﻔافيت :مناسﺐ بودن سﺆالهاي انتخاب شده از نظر نحوه نگارش

اورژانس پرداخته شد .بر اساس نتايج به دست آمده ميتوان در صورت

و مﻔهوم.

ﻟزوم در مدت زمان و نحوه آموزش ايﻦ مﻄاﻟﺐ به دانشجويان اصﻼحاتي

جامعيت :توانايي ابزار از نظر پوشش دادن تمامي حيﻄههاي مرتبط

را اعمال نمود.
١٢٢
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 BLSيكي از سﻄوح  CPRو مهارت پايهاي است كه به منظور باز

دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشكدههاي دندانپزشكي شهر تهران

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشكدههاي دندانپزشكي شهر تهران...
با موضوع مورد بررسي.

دكتر حميد محمود هاشمي و همكاران

مﻄلوب و نامﻄلوب بر تعداد كﻞ سﺆاﻻت تقسيم شد و درجه توافق كلي
 %٩٠/٩به دست آمد ٢ .سﺆاﻟي كه مﻄلوب تشخيص داده نشد وارد

هر يك از متخصصيﻦ درجه مﻄلوبيت سﺆاﻻت را با نوشتﻦ اعداد

پرسشنامه نشد.

 ١تا  ٤در مقابﻞ هر سﺆال مشخص كردند و شاخص روايي محتوا بر كﻞ

 -٢رويكرد كمتر محافظهكارانه :تعداد سﺆاﻻتي كه مناسبت آنها

محاسبه شد .شاخصهاي مناسبت و شﻔافيت در پرسشنامه مورد استﻔاده در
ايﻦ مﻄاﻟعه به دو روش زير ارزيابي شد:

رويكرد توافق كلي :در ايﻦ حاﻟت مجموع تعداد سﺆالهايي كه مناسﺐ

مناسبت آنها توسط  %٨٠متخصصيﻦ نامﻄلوب تشخيص داده شد،

يا شﻔافيت آنها توسط همه متخصصيﻦ مﻄلوب تشخيص داده شد ،بر

تقسيم بر تعداد كﻞ سﺆاﻻت .بر ايﻦ اساس  ٢سﺆال نامﻄلوب تشخيص

تعداد كﻞ سﺆالها تقسيم شد .محاسبه به ايﻦ صورت انجام شد كه

داده شد و درجه توافق كلي  %١٠٠به دست آمد.

متخصصيﻦ در مجموع  ٢٠سﺆال را مﻄلوب تشخيص داده بودند كه بر

پس از اطمينان از روايي محتواي ابزار مرحله تعييﻦ پايايي آﻏاز شد

تعداد كﻞ سﺆاﻻت ) (٢٢تقسيم شد و شاخصهاي روايي محتوا براي كﻞ

كه به معناي تكرارپذير بودن نتيجه تست ميباشد .در ايﻦ مﻄاﻟعه از

ابزار  %٩٠/٩به دست آمد.

ضريﺐ آﻟﻔاي كرونباخ براي بررسي پايايي استﻔاده شد .به ايﻦ منظور

رويكرد ميانگيﻦ :در ايﻦ حاﻟت مجموعه شاخصهاي روايي محتوا

پرسشنامه بيﻦ  ٢٠نﻔر از دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه تهران

)مناسبت و شﻔافيت( هر يك از سﺆاﻻت بر تعداد كﻞ سﺆاﻻت تقسيم شد.

جهت انجام پيش آزمون ،توزيﻊ شد .ضريﺐ آﻟﻔاي كرونباخ  ٠/٨٣حاصﻞ

ميزان  S-CVIدر ايﻦ تحقيق  %٩٢/٧٢محاسبه شد.

شد و در نتيجه پايايي مﻄاﻟعه تاييد شد.
نمونهگيري به صورت تصادفي طبقهبندي متناسﺐ با حجم از

ب -مناسبت و شفافيت هر سﺆال

دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشكدههاي دندانپزشكي شهر تهران

(Item Content Validity Index: I-

شامﻞ دانشگاههاي تهران ،شهيد بهشتي ،شاهد و آزاد تهران ،در سال

):CVI

 I-CVIهمه سﺆاﻻت جز  ٢سﺆال  %١٠٠برآورد شد .در مورد ايﻦ

 ٩٠-٩١تحصيلي صورت گرفت .افراد پس از مﻄاﻟعه رضايتنامه آگاهانه

 ٢سﺆال I-CVI ،برابر با  %٢٠به دست آمد و بر اساس آن از پرسشنامه

شركت در مﻄاﻟعه و اطﻼع از محرمانه بودن اطﻼعات ،در صورت داشتﻦ

حذف شدند.

رضايت ،در مﻄاﻟعه شركت نمودند .در نهايت  response rateبرابر با
صد در صد بود.

شاخﺺ درجه توافق كل )(Inter Rater Agreement: IRT

روشهاي آماري آماري به كار رفته در ايﻦ مﻄاﻟعه ،در دو قاﻟﺐ

ايﻦ شاخص جهت بررسي درجه توافق مشاهده شده بيﻦ متخصصيﻦ

توصيﻔي و استنباطي به صورت ترسيم نمودار ،محاسبه كميتهاي آماري

شركت كننده در مﻄاﻟعه در مورد شاخصهاي مناسبت و شﻔافيت مورد

و آزمونهاي آناﻟيز واريانس و استقﻼل دو صﻔت ،هستند .نرمافزار آماري

استﻔاده قرار گرفته شد .براي ارزيابي ايﻦ شاخص از دو روش استﻔاده شد

مورد استﻔاده SPSS16 ،بود و مﻼك قﻀاوت جهت رد فرضيه صﻔر

كه عبارت بودند از ):(١٧

 P-valueكمتر از  ٠/٠٥در نظر گرفته شد.

 -١رويكرد محافظه كارانه :تعداد سﺆاﻻتي كه متناسﺐ با آنها توسط

پرسشنامه نهايي شامﻞ  ٢٠سﺆال متشكﻞ از  ٢سﺆال مربوط به

 %١٠٠متخصصيﻦ مﻄلوب تشخيص داده شد  ±سﺆاﻻتي كه مناسبت

مشخصات فردي ٢ ،سﺆال مربوط به اراﺋه و سابقه شركت در كﻼسهاي

آنها توسط  %١٠٠متخصصيﻦ نامﻄلوب تشخيص داده شد ،تقسيم بر

آموزش احياء ١٤ ،سﺆال مربوط به آگاهي سنجي ١ ،سﺆال مربوط به خود

تعداد شكﻞ سﺆاﻻت.

ارزيابي و  ١سﺆال مربوط به ضرورت اراﺋه كﻼس به صورت چندگزينهاي

در ايﻦ مﻄاﻟعه ابتدا تعداد كﻞ سﺆاﻻت  ٢٢بود كه  ٢٠سﺆال مﻄلوب

طراحي شد و به صورت كتبي توسط شركتكنندگان پر شد .در نهايت

تشخيص داده شده و هيچ سﺆاﻟي توسط  %١٠٠متخصصيﻦ نامﻄلوب

نمره آگاهي افراد بر اساس كليد سﺆاﻻت )اختصاص نمره  ١به هر پاسﺦ

تشخيص نداده شده است .پس بر اساس تعريﻒ مجموعه تعداد سﺆاﻻت

صحيح( به صورت مجموع نمرات پاسﺦهاي صحيح محاسبه شد.
١٢٣
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توسط  %٨٠متخصصيﻦ مﻄلوب تشخيص داده شد  ±سﺆاﻻتي كه

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

يافتهها

)دوره  ،٣٢شماره  ،٢تابستان (١٣٩٨
 در هنگام ماساژ قلبي ،جناغ سينه باﻟغيﻦ و اطﻔال به ترتيﺐ تا چه عمقيبه طور صحيح فشرده ميشود؟

در ايﻦ مﻄاﻟعه كه در سال تحصيلي  ٩٠-٩١انجام شد ٢٠٠ ،نﻔر
دندانپزشكي شهر تهران( به طور تصادفي انتخاب شدند كه توزيﻊ جنسي،

 -سرعت ماساژ قلبي در بزرگساﻻن ،چه تعداد ماساژ در دقيقه است؟

دانشكده محﻞ تحصيﻞ ،اراﺋه يا عدم اراﺋه كﻼسهاي عملي  CPRدر

 -مهمتريﻦ اقدام براي باز تگهداشتﻦ راه هوايي در هنگام احياء

دانشكده محﻞ تحصيﻞ در جدول  ١تا  ٣آمده است.

قلبي -ريوي چيست؟
 -به هنگام احياء تنﻔسي چه تعداد تنﻔس در دقيقه داده ميشود؟

از مجموع  ٢٠٠شركت كننده ٦٣ ،نﻔر ) (٣١/٥اظهار كردند كه تا به

 -نبض بايد هر چند دقيقه يكبار مجدداً چك شود؟

حال در كﻼسهاي آموزش عملي  CPRشركت كردهاند و  ١٣٧نﻔر

بر طبق جدول  ٥رابﻄه معنيداري بيﻦ ميزان آگاهي و شركت در

) (%٦٨/٥اظهار كردند كه تا به حال در ايﻦ كﻼسها شركت نكردهاند.
فراواني نمره آگاهي افراد شركت كننده در ايﻦ مﻄاﻟعه از  ١٣نمره در

كﻼس عملي  CPRوجود داشت به نحوي كه به ترتيﺐ در صورت شركت

جدول  ٤نمايش داده شده است .شايان ذكر است كه در ايﻦ مﻄاﻟعه

يا عدم شركت دانشجويان در كﻼس عملي  ،CPRميانگيﻦ نمره كسﺐ

باﻻتريﻦ نمره كسﺐ شده توسط شركت كنندگان  ١١بود .متﻦ سﺆاﻻت

شده  ٨و  ٥حداقﻞ نمره در هر دو حاﻟت  ١و حداكثر نمره  ١١و  ٩بود.

مربوطه شامﻞ موارد زير مي باشد:

همچنيﻦ از ميان  ٢٠٠شركت كننده ١١٩ ،نﻔر ) (%٥٩/٥ميزان آگاهي

 -اوﻟيﻦ مرحله در احياء قلبي -ريوي در بزرگساﻻن كدام مرحله است؟

خود را ضعيﻒ ٧٧ ،نﻔر ) (%٣٨/٥متوسط ٢ ،نﻔر ) (%١خوب و  ٢نﻔر )(%١

 -پس از مرحله اول ،بﻼفاصله بايد چه اقدامي انجام شود؟

عاﻟي ارزيابي كرده بودند و از ميان  ٢٠٠شركت كننده ١٩٩ ،نﻔر

 -بهتريﻦ موقعيت بيمار ) (positionبراي انجام احياء قلبي-ريوي؟

) (%٩٩/٥اراﺋه واحدي براي آموزش عملي  CPRدر دانشكدههاي

 -براي بررسي گردش خون ،نبض بايد در چه شرياني ﻟمس شود؟

دندانپزشكي را ضروري دانستند و تنها  ١نﻔر ) (%٠/٥ضرورتي را احساس

 -براي كنترل اوﻟيه وجود نبض ،مجاز هستيم حداكثر چند ثانيه زمان

نكرد .بر طبق نتايج جدول  ،٥رابﻄه معنيداري بيﻦ ميزان آگاهي و

صرف كنيم؟

شركت در كﻼس عملي وجود دارد ،به طوري كه به ترتيﺐ در صورت

-چنانچه احيا كننده مﻄمئﻦ نباشد كه بيمار نبض دارد ،بايد چه اقدامي

شركت يا عدم شركت دانشجو در كﻼس عملي ،ميانگيﻦ نمره كسﺐ

انجام دهد؟

شده  ٥و  ٨ميباشد .حداقﻞ نمره در هر دو حاﻟت  ١و حد اكثر

 -محﻞ وارد نمودن فشار براي انجام ماساژ قﻔسه سينه كجاست؟

نمره  ٩و  ١١بود.

جدول  -١توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب جنس

تعداد نفرات

درصد

زن

١٥٦

٧٨%

مرد

٤٤

٢٢%

جدول  -٢توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب دانشكده محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

آزاد اسﻼمي

تهران

شهيد بهشتي

شاهد

تعداد

١٠٢

٥١

٣٥

١٢

درصد

٥١%

٢٥,٥%

١٧,٥%

٦%

١٢٤
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جامعه آماري )دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشكدههاي

 -نسبت ماساژ قلبي به تنﻔس در احيا قلبي -ريوي چقدر ميباشد؟

دكتر حميد محمود هاشمي و همكاران

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشكدههاي دندانپزشكي شهر تهران...

جدول  -٣توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب كﻼسهاي عملي  CPRدر دانشكده محل تحصيل

كل

تهران

شهيد بهشتي

شاهد

آزاد اسﻼمي

تعداد

٨٦

٢٢

١٧

١٢

٣٥

درصد

%٤٣

%٤٣/١

%٤٨/٨

%١٠٠

%٣٤/٢

)تعداد( درصد

نمره

)٥ (١٠
)٧ (١٤
)٩/٥ (١٩
)١٥/٥ (٣١
)١٨ (٣٦
)٩/٥ (١٩
)١٣/٥ (٢٧
)١٠(٢٠
)٦ (١٢
)٥ (١٠
)١ (٢
٠
٠

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

جدول  -٥نتايج آزمون آناليز واريانس در مورد نمره آگاهي نسبت به  CPRدر جامعه آماري
نتايج آزمون برابري واريانسها Leven

متغير گروه بندي شده

F

P_value

جنس

٠/٦٨٣

٠/٤٠٩

١/١٠٥

دانشگاه محل تحصيل

٠/٢٠٧

٠/٠٨٩

١/٢٤٤

٠/٢٩٥

شركت دركﻼسهاي CPR

٨٦/٥٦

٠/٠٠١

١/٥٤٢

٠/٢١٦

بحﺚ و نتيجهگيري

F

P-value

٠/٢٩٤

اطﻼعات و تجربه كافي داشته باشد .با توجه به اهميت اورژانسها و ﻟزوم

كﻼپس قلبي -ريوي ميتواند يكي از علﻞ اصلي اورژانسها در

آشنايي دندانپزشكان با احياء قلبي -ريوي و اتمام آموزش تئوري به

مﻄﺐهاي دندانپزشكي باشد .مرگ و مير بر اثر ايست ناگهاني قلبي در

دانشجويان در ترم  ١١و محدود بودن زمان اختصاص داده شده به

حيﻦ برنامههاي دندانپزشكي گزارش شده است .آموزش ضعيﻒ و عدم

آموزش اورژانسها و نحوه مقابله با آنها بر آن شديم تا در ايﻦ مﻄلﺐ

توانايي در كنترل ايﻦ اورژانس هم ميتواند منجر به عواقﺐهاي ﻏم انگيز

به بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشكدههاي

و مسئوﻟيتهاي قانوني گردد ،بنابرايﻦ از دندانپزشكان انتظار ميرود كه

دندانپزشكي شهر تهران نسبت به احياء قلبي -ريوي در بيماران اورژانس

كنترل اوﻟيه اورژانس را برعهده گيرند و در خصوص احياء قلبي -ريوي

بپردازيم.
١٢٥
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جدول  -٤فراوني نمره آگاهي افراد نمونه از  ١٣نمره

)دوره  ،٣٢شماره  ،٢تابستان (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

)شامﻞ  ٢سﺆال مربوط به مشخصات فردي ١ ،سﺆال مربوط به اراﺋه و

تنها  %٢٢شركت كنندگان به ايﻦ ميزان از سﺆاﻻت پاسﺦ صحيح دادند و

سابقه شركت در كﻼسهاي آموزش علمي ١٤ ،سﺆال مربوط به آگاهي

در مﻄاﻟعه دكتر  Gonzagaو همكاران ) (١٨و مﻄاﻟعه  Singhو همكاران

سنجي ١ ،سﺆال مربوط به خود ارزيابي ١ ،سﺆال مربوط به ضرورت اراﺋه

) (٨به ترتيﺐ  %٥٩و  %٨٤/٦نگرش مثبتي در زمينه اطﻼعات علمي خود

كﻼس( ميان  ٢٠٠دانشجوي سال آخر دندانپزشكي شهر تهران پخش

داشتند در حاﻟي كه در مﻄاﻟعه حاضر تنها  %١شركتكنندگان ميزان

شد و پس از تكميﻞ پرسشنامهها و جمﻊ آوري اطﻼعات ،دادهها در

آگاهي خود را در حد عاﻟي و  %١نيز خوب ارزيابي كرده بودند و %٣٩/٥

نرم افزار  SPSS16آناﻟيز شد.

ميزان آگاهي خود را متوسط و از نظر  %٥٩/٥باقيمانده ميزان آگاهي شان

به طور كلي به جز دانشگاه شاهد كه همه شركتكنندگان اظهار

در حد ضعيﻒ بوده است .در حاﻟي كه در مﻄاﻟعه  Ramezanianو Yari

كردند كه در ايﻦ دانشگاه كﻼسهاي عملي برگزار ميگردد ،در سه

) %١٥ ،(١٠در گروه عاﻟي  %٧٢در گروه خوب و  %١٧در گروه ضعيﻒ

دانشگاه ديگر اﻏلﺐ پاسﺦ دهندگان اظهار نمودند كه چنيﻦ كﻼسهايي

قرار گرفتند و در مﻄاﻟعه  Gonzagaو همكاران ) (١٨تنها  %٤٦شركت

در محﻞ تحصيلشان برگزار نميشود .ايﻦ تناقض ميان پاسﺦ دهندگان

كنندگان به سﺆاﻻت در ايﻦ زمينه پاسﺦ صحيح داده بودند و در مﻄاﻟعه

به ايﻦ دﻟيﻞ است كه ايﻦ كﻼسها به طور منظم در دانشكدهها برگزار

 Singhو همكاران ) (٨نيز ايﻦ آمار برابر با  %٥٦بود .در مﻄاﻟعه حاضر

نميشود و اطﻼع رساني به دانشجويان در زمان برگزاري ايﻦ كﻼسها

نيز نتايج آگاهي به ايﻦ صورت بود كه  ٢٤) %١٢نﻔر( به نمره ،٩-١٣

به خوبي صورت نميگيرد و نيز شركت در ايﻦ كﻼسها اجباري نيست.

 ١٠٢) %٥١نﻔر( به نمره  ٥-٨و  ٧٤) %٣٧نﻔر( به نمره  ١-٤دست يافتند

اما به طور كلي از نتايج استنباط ميشود كه در هر چهار دانشكده

و به طور كلي طبق نتايج ،افراد مورد ارزيابي از نظر آگاهي در وضعيت

كﻼسهاي آموزش عملي اراﺋه شده است.

مناسبي نبودند.

با توجه به نتايج رابﻄه معنيداري ميان دانشكده محﻞ تحصيﻞ و

در مﻄاﻟعه  Beirangو همكاران ) (٥متوسط نمره افراد  ٥/٤٢از ١٠

شركت يا عدم شركت در كﻼسهاي عملي وجود نداشت و دانشجويان

نمره بود ،در حاﻟي كه در مﻄاﻟعه حاضر ايﻦ عدد برابر با ٥/٤٦ ± ٢/٤٣

ممكﻦ است در كﻼسهاي خارج از دانشكده شركت كرده باشند.

از  ١٣نمره بود.

به طور كلي بر طبق نتايج ،رابﻄه معنيداري ميان ميزان آگاهي و

در مﻄاﻟعه  Beirangو همكاران ) (٥همانند مﻄاﻟعه حاضر تﻔاوت

دانشكده محﻞ تحصيﻞ وجود نداشت اما ميانگيﻦ نمرات در دانشكده

معنيداري ميان ميزان آگاهي در دو جنس مشاهده نشد ،در حاﻟي كه در

شهيد بهشتي از سه دانشكده ديگر بيشتر بود )ميانگيﻦ  (٦و پس از آن

مﻄاﻟعه  Singhو همكاران ) (٨دادهها حاكي از ايﻦ بود كه خانمها

دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران )ميانگيﻦ  (٥و كمتريﻦ ميانگيﻦ نمره را

اطﻼعات كمتري نسبت به آقايان دارند .مﻄاﻟعه  Mutzbauerو همكاران

دانشگاه شاهد )ميانگيﻦ  (٤/٥به خود اختصاص داد.

) (٣نشان داد كه در  %١٠٠دانشكدههاي دندانپزشكي آﻟمان شرقي و
 %٦٠دانشكدههاي آﻟمان ﻏربي كﻼسهاي آموزش عملي اورژانسهاي

حداقﻞ نمره در ايﻦ چهار دانشكده به ايﻦ ترتيﺐ به دست آمد:

پزشكي در دندانپزشكي برگزار ميشود و مﻄاﻟعه  Grahamو همكاران

 ١ ، ١ ،١ ،٢و بيشتريﻦ نمره  ١٠ ،١١ ،١١و  ٧بود.

) (١٥نشان داد كه همه دانشكدههاي بريتانيا حداقﻞ يك بار به

طبق نتايج ،رابﻄه معنيداري بيﻦ ميزان آگاهي و سابقه شركت در

دانشجويان خود آموزش عملي در ايﻦ زمينه ميدهند.

كﻼس عملي وجود نداشتند.

در ايﻦ مﻄاﻟعه از نتايج استنباط ميشود كه در هر چهار دانشكده

نتايج نشان داد كه اكثر شركت كنندگان از تغييرات دستوراﻟعمﻞ قلﺐ

دندانپزشكي شهر تهران كﻼسهاي آموزش عملي برگزار ميگردد.

آمريكا ) (AHAدر زمينه احياي قلبي ريوي آگاهي نداشتند ،به طوري

در مﻄاﻟعه  Gonzagaو همكاران ) (١٨اكثر شركت كنندگان اظهار

كه تنها  %١٢شركت كنندگان به سﺆال مربوط به عمق صحيح فشرده

كرده بودند كه آموزش عملي در زمينه  CPRدريافت نكردهاند و در

شدن قﻔسه سينه در هنگام ماساژ قلبي پاسﺦ صحيح داده بودند.

مﻄاﻟعه  Guptaو همكاران ) (١٩نيز كمتر از نيمي از شركت كنندگان

در مﻄاﻟعه  Hussainو همكاران ) %٥٢ (١٦شركت كنندگان به %٦٠
١٢٦
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با ايﻦ هدف پرسشنامه استاندارد شدهاي متشكﻞ از چند بخش

و باﻻتر از سﺆاﻻت پرسشنامه پاسﺦ داده بودند ،در حاﻟي كه در ايﻦ مﻄاﻟعه
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دكتر حميد محمود هاشمي و همكاران

...بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشكدههاي دندانپزشكي شهر تهران

در برنامه آموزشي دوره دندانپزشكي عمومي گنجانده شود و ايﻦ دورههاي

اظهار داشتند كه در دوران دانشجويي و پس از آن آموزش عملي در زمينه

.آموزشي در طي دوره تحصيلي و پس از آن تجديد گردد

 از%٣١/١  در مﻄاﻟعه حاضر.اداره كردن اورژانسها دريافت نمودهاند

جهت تمديد پروانه مﻄﺐ يا مجوز كار از دندانپزشكان در ايﻦ زمينه

شركتكنندگان اظهار نمودند كه تا به حال در كﻼسهاي آموزش عملي

 بهبود اطﻼع رساني در دانشكدهها در رابﻄه با.ارزشيابي به عمﻞ آيد

%٩١/٦٩ ،(١٠) Yari  وRamezanian  در مﻄاﻟعه. شركت كردهاندCPR

برگزاري همايشها و كﻼسهاي عملي در ايﻦ زمينه افزايش انگيزه

از شركتكنندگان نگرش مثبتي در مورد ﻟزوم گذراندن دوره آموزش احيا

دانشجويان دندانپزشكي نسبت به ﻟزوم يادگيري و تسلط بر اصول احياي

. بود%٩٩/٥ در دندانپزشكي داشتند كه ايﻦ ميزان در مﻄاﻟعه حاضر

قلبي ريوي به واسﻄه آگاه سازي آنها از مساﺋﻞ قانوني و اخﻼقي كه

 آگاهي علمي دانشجويان دندانپزشكي،  برحسﺐ نتايج،به طور كلي

ممكﻦ است در صورت بروز اورژانسهاي پزشكي در مﻄﺐ و عدم توانايي

 با توجه به كم بودن ميزان. ريوي ناكافي است-در زمينه احياء قلبي

. گريبانگير آنها شود،آنها در كنترل ايﻦ شرايط

 ﻟذا نياز،آگاهي مقابله با اورژانسها با محدوديتهايي همراه خواهد بود
به آموزشهاي بيشتري در ايﻦ زمينه در دوره دندانپزشكي عمومي

تشكر و قدرداني

 با توجه به پاييﻦ بودن سﻄح آگاهي شركتكنندگان.احساس ميشود

ايﻦ مﻄاﻟعه منتج از پاياننامه مربوط به دكتري عمومي دندانپزشكي

:پيشنهاد ميشود

با عنوان "بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر

واحدهاي درسي نظري و عملي بيشتري در مورد آموزش اورژانسها

 ريوي در-دانشكدههاي دندانپزشكي شهر تهران نسبت به احياء قلبي

.به واحدهاي آموزشي دانشجويان دندانپزشكي اختصاص يابد

١٣٩٠-٩١  ميباشد كه در سال٤٨٦٦ بيماران اورژانس" و شماره ثبت

با توجه به استقبال اكثريت شركت كنندگان از ضرورت برگزاري

.در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شده است

 واحدهاي عملي در ايﻦ زمينه.كﻼسهاي آموزش عملي پيشنهاد ميشود
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