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Introduction: Every day, numerous people undergo dental treatments, and if required different drugs are prescribed by 

dentists. Some patients have systemic disorders, so dentists must have correct information about drug prescriptions and drugs 

that are to be used by their patients. The aim of this study was to evaluate and compare the awareness of dentists and 

dentistry students about using drugs in dentistry.  

Materials & Methods: In this cross-sectional study, the awareness of general dentists and dentistry students about drugs 

used in dentistry were evaluated during 2009-2010. A questionnaire was prepared and completed by 58 final year dental 

students and 96 Hamadan general dental practitioners for a total of 154 completed questionnaires. The questionnaire 

consisted of some demographic questions and questions about their awareness and their main information resources about 

drugs. Gathered data were analyzed using descriptive statistics, Pearson Chi-square, Mann-Whitney and Independent t-test 

statistical analysis. More questions about drug awareness were answered by dental students than general dentists. 

Results: Dentistry students answered the question about awareness of drugs used in dentistry more correctly than did 

general dentists (64.96% versus 56.73%, respectively) P<0.001. The assessment of general dentists and dentistry students 

indicated that the awareness of dentistry students was much  better, and the difference was statistically significant. Overall, 

94.9% of students had to some extent desirable and completely desirable awareness, while  this level for general dentists was 

about 82.3%.  

Conclusion: The awareness level of general dentists about drugs which are used in dentistry is moderate. An inverse 

relationship between job experience and the score of awareness shows that the awareness of dentists has not updated along 

with experience and there is no serious follow-up in this field. This issue indicates the necessity of retraining courses for 

dentists about drugs prescribed in dentistry. 
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  چكيده

دندانپزشك  مي گيرند و برحسب نياز داروهاي مختلفي توسط قرار ي دندانپزشكيها درمان تحت جامعه افراد از زيادي شمار روزانه :مقدمه

 دندانپزشك بايد اطالعات كافي نسبت به داروهايي كه هستند، گوناگوني ي سيستميكها بيماري داراي افراد اين از شماري كه شود، مي تجويز

هدف تحقيق بررسي ميزان سطح آگاهي دانشجويان . بيماران با مشكالت سيستميك مصرف مي كنند داشته باشدكند و داروهايي كه  مي تجويز

   .بودو مقايسه آنها با يكديگر  ي دندانپزشكيها  ي مورد مصرف در درمانها  و دندانپزشكان عمومي سطح شهر همدان در زمينه دارو

ي ها در اين مطالعه مقطعي و توصيفي، ميزان اطالعات دندانپزشكان عمومي و دانشجويان سال آخر دندانپزشكي در مورد دارو :ها روش و مواد

نفر از دانشجويان سال آخر  154د شد و تعدا طراحيبدين منظور پرسشنامه اي . ي دندانپزشكي بررسي گرديدها مورد مصرف در درمان

دندانپزشكان  آگاهيدر پرسشنامه راجع به اطالعات دموگرافيك، ميزان . بور را تكميل نمودندزدندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي پرسشنامه م

با ويرايش  SPSSافزار آماري  دست آمده در نرمه ، اطالعات بها پس از جمع آوري داده. عمل آمده بوده و منابع اطالعاتي عمده آنان پرسش ب

  . و تحليل قرار گرفت دو گروه مستقل مورد تجزيه t-test ويتني و آزمون-من ،كاي دو شامل ي آماريها آمار توصيفي و آزمون زو با استفاده ا 16

بيشتري در زمينه آگاهي از نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه دانشجويان ترم آخر نسبت به دندانپزشكان عمومي به سؤاالت  :ها يافته

ارزيابي ميزان آگاهي از  .)>001/0P درصد 73/56درصد در مقابل  96/64(ي دندانپزشكي پاسخ داده اند ها داروهاي مورد مصرف در درمان

 بودكان عمومي كه وضعيت دانشجويان ترم آخر بطور معني داري بهتر از دندانپزش دادي دندانپزشكي نشان ها ي مورد مصرف در درمانها دارو

د درحالي كه اين ميزان در مورد بودرصد از موارد وضعيت آگاهي دانشجويان ترم آخر نسبتاً مطلوب و مطلوب  9/94كه در  به طوري

 .دبودرصد  3/83دندانپزشكان عمومي 

 ميان ارتباط معكوس .باشد مي متوسطميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي در مورد داروهاي مورد مصرف دندانپزشكي در حد  :نتيجه گيري

 جدي پيگيري زمينه اين در نشده و روز به كار افزيش پيشينه با دندانپزشكان اطالعات كه موضوع است اين نشانگر آگاهي نمره و كار پيشينه

  .نمايد را مشخص مي دندانپزشكيمورد مصرف در  داروهاي پيرامون دندانپزشكان براي آموزي باز يها دوره به نياز مساله اين .ندارد وجود

  .دندانپزشكان دارو، آگاهي، :كليدي يها واژه
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  مقدمه

اي است كه از طريق اعمال شيميايي باعث  دارو، ماده

دارو كااليي  )1(.شود تغيير عملكرد بيولوژيك مي

كه رابطه مستحكمي با  ايناستراتژيك است و به واسطه 

سالمتي مردم دارد توجه به نحوه تجويز و مصرف آن در 

در  )2(.اي از اهميت بااليي برخوردار است هر زمينه

 )3(.شود دندانپزشكي نيز از داروهاي متفاوتي استفاده مي

ي ها درمان تحت جامعه افراد از زيادي شمار روزانه

ي ها بيماري داراي كه گيرند، مي قرار دندانپزشكي

 درماني اقدامات و )4و5(هستند گوناگوني سيستميك

 فشار و موضعي يها كننده حس بي تجويز دندانپزشكي،

 تواند مي و تداخالت دارويي دندانپزشكي كار از ناشي

 در گوناگون يها اورژانس و باليني تابلوهاي باعث بروز

 )6- 10(.شوند وي فعليسيستميك  تشديد بيماري يا و بيمار

 ندانپزشك بايد با داروهاي مورد مصرف در درماند

بيماران با  داروهاي مهم مصرفي ،مخاطي ،دنداني مشكالت

آشنا باشد و  تداخل دارويي ،مشكالت سيستميك مرتبط

جهت پيشگيري از  كافي براي تجويز دارو دانش و مهارت

  )3(.انوكارديت باكتريال را داشته باشد

در مقطع علوم پايه و دانشجويان دندانپزشكي  گرچه ا

باليني به صورت تئوري و عملي با داروها و نحوه تجويز 

شوند وليكن به روز بودن  دارو در دندانپزشكي آشنا مي

ر ظاطالعات دندانپزشكان در اين زمينه بسيار ضروري به ن

  .رسد مي

 مطالعات مختلفي در سراسر دنيا در مورد آگاهي دندان

ي ها د مصرف در درماني مورها پزشكان درباره دارو
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انجام شده است  بيوتيك آنتيدندانپزشكي و پروفيالكسي 
در مورد ميزان آگاهي  ولي با توجه به اين كه )11- 16و3(

دندانپزشكان عمومي و دانشجويان شهر همدان در زمينه 

ي دندان پزشكي تحقيق ها ي مورد مصرف در درمانها دارو

از نظر برنامه  هجامعي صورت نگرفته است و انجام مطالع

ي بازآموزي از ها برگزاري دوره ن واآموزشي دانشجوي

 مطالعه اينلذا هدف  .اي برخوردار است  اهميت ويژه

ي مورد ها دانشجويان در زمينه دارو بررسي ميزان آگاهي

ي دندانپزشكي و مقايسه آنها با ها مصرف در درمان

  . سطح شهر همدان بود دندانپزشكان عمومي

  ها شمواد و رو

 1388در سال كه  تحليلي - در اين مطالعه مقطعي

پزشكان عمومي و  ميزان اطالعات دندانانجام شد، 

دانشجويان سال آخر دندانپزشكي همدان در مورد 

ي دندانپزشكي بررسي ها ي مورد مصرف در درمانها دارو

اي با مروري  بدين منظور پرسشنامه محقق ساخته. گرديد

و كتب مرجع موجود ترتيب داده بر مطالعات انجام شده 

 متخصصين از نفر روايي پرسشنامه توسط پنج. شد

 ،ي دهانها رشته بيماري( دانشكده دندانپزشكي

منظور بررسي ه ب. تاييد گرديد) پريودنتولوژي و اندو

استفاده شد و  Test-retestپايايي پرسشنامه نيز از روش 

فاصله زماني  نفر از دانشجويان و دندانپزشكان به 25تعداد 

در نهايت ميزان . را تكميل نمودند ها هفته پرسشنامه 2

  . تعيين شد 89/0پايايي سواالت با ضريب همبستگي 

در ابتداي پرسشنامه سواالت مربوط به اطالعات 

قرار  )سن و جنس و سابقه فارغ التحصيلي(دموگرافيك 

داشته و در سواالت بعدي از شركت كنندگان خواسته 

در خود ميزان اطالعات  رضايت خود را از اشده بود ت

اعالم  ي مورد استفاده از ديدگاه شخصيها زمينه دارو

اينكه  منابع مطالعاتي خود را مشخص نمايند و ،نمايند

آخرين بار در چه زماني در مورد داروهاي مورد مصرف 

اند جواب دهند و در ادامه  در دندانپزشكي را مطالعه داشته

ورد مشكالت رايج در دندانپزشكي از در م به سواالتي

ي دندان و ها عفونت ،ي دندانيها نحوه درمان درد جمله

كاهش اضطراب قبل از كار، ، لثه با درجات مختلف

ي ها مانرفكي، درد بعد از د- مشكالت مفصل گيجگاهي

داروهاي مهم  ،خونريزي و نحوه درمان آن ،دندانپزشكي

ص براي مورد مصرف توسط بيماران با اهميت خا

دندانپزشكان از جمله وارفارين، تسكين درد و عفونت در 

تسكين درد در بيماران با زخم معده،  ،بارداري

و درمان ضايعات شايعي از  پروفيالكسي آنتي بيوتيك

و شوك آنافيالكسي و  ويروس ،قارج ،جمله آفت

   ).سوال 47( پاسخ دهند ي داروييها دسته

 مومي شهر همدان بهع دندانپزشكان فهرست تهيه براي

 دندانپزشكان از فهرستي و شد پزشكي مراجعه نظام سازمان

 انجام ها به مطب مراجعه فهرست پايه همين بر و تهيه فعال

براي تهيه ليست دانشجويان سال آخر نيز از . پذيرفت

اطالعات موجود در آموزش دانشكده دندانپزشكي استفاده 

  . شد

عمومي سطح شهر سپس با مراجعه به دندانپزشكان 

) ي خصوصيها شامل مراكز دندانپزشكي و مطب(همدان 

 154پزشكي، تعداد  و دانشجويان سال آخر دندان

كه تمامي حجم نمونه  طوريه پرسشنامه تكميل گرديد ب

   .مورد پايش قرار گرفت

 كار محل در صورت حضوري به ها گردآوري داده

 از پس كه بود، دندانپزشكان و محل تحصيل دانشجويان

 آن، تكميل از هدف و پرسشنامه تكميل درخصوص توضيح

 علمي كتب به مراجعه بدون تا شد دندانپزشك خواسته از

 ارائه براي .نمايد اقدام تحويل آن و تكميل به نسبت

 ها پرسشنامه و شد كسب اجازه دندانپزشكان اطالعات از
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صورت ه ب شده، ارايه اطالعات و نام بي صورته ب

 ميان تمايز ايجاد براي. گرديد رسيمحرمانه بر

 كه دندانپزشكاني و دادند پاسخ درست كه كنندگاني شركت

 هر ،1 نمره درست هر پاسخ براي دادند، نادرست پاسخ

 در و شد منظور صفر نمره بدون پاسخ و نادرست پاسخ

درصد پاسخ  .گرديد محاسبه نمره آگاهي كل مجموع

ائه شده به كل ي صحيح ارها صحيح با عنايت به پاسخ

  . سواالت پرسشنامه تعيين شد

ارزيابي ميزان آگاهي دندانپزشكان بدين ترتيب روش 

عنوان امتياز ه درصد ب 25نمره كمتر از  بود كه ارزيابي

عنوان نامطلوب، ه ب% 25-%9/49غيرقابل قبول، نمره بين 

عنوان گزينه ه ب% 50-%99/74پاسخ صحيح به سواالت بين 

 و بيشتر به سؤاالت% 75 در نهايت پاسخنسبتاً مطلوب و 

  . تحت عنوان مطلوب در نظر گرفته شد

آگاهي دندانپزشكان در مورد  ميانگيندر نهايت 

محاسبه ي دندانپزشكي ها ي مورد مصرف در درمانها دارو

و اطالعات دندانپزشكان عمومي و دانشجويان سال  گرديد

 t-test ،كاي دوي آماري ها آخر دندانپزشكي با آزمون

با  SPSSتوسط نرم افزار (ويتني -آزمون من ،مستقل

 5 ها داري آزمون سطح معني. مقايسه گرديد) 16ويرايش 

  . در نظر گرفته شددرصد 

  ها يافته

دانشجوي ترم آخر  58مطالعه حاضر بر روي 

سال در  4/29±7/7دندانپزشكي همدان با ميانگين سني 

ي شهر همدان پزشك عموم دندان 96سال و  23-45دامنه 

سال  25-72سال در دامنه  6/39±5/8 سني با ميانگين

انجام گرفت ميانگين سابقه كار دندانپزشكان عمومي 

  .سال بود 40سال با حداقل چهار ماه و حداكثر  6/7±12

توزيع فراواني ميزان اطالعات دانشجويان ترم آخر 

دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي شهر همدان در زمينه 

ي دندانپزشكي از ها هاي مورد مصرف در درماندارو

  . شده است آورده 1ديدگاه شخصي در نمودار 

درصد دانشجويان سال آخر  81نتايج نشان داد كه 

درصد  19ميزان اطالعات خود در زمينه دارو را كم و 

درصد  4/62اند و اين در حالي است كه  زياد اعالم نموده

خود در زمينه دارو را  دندانپزشكان عمومي ميزان اطالعات

دهد كه  نتيجه آزمون كاي دو نشان مي. اند كم اعالم نموده

بين ميزان اطالع در زمينه داروهاي مورد مصرف در 

 ميزان آگاهي و ي دندانپزشكي از ديدگاه شخصيها درمان

) دندانپزشكان عمومي و دانشجويان سال آخر( ها گروه

  . وجود دارد يدار معني رابطه

)017/0  P=  15/10وPearson Chi-Square=(  

توزيع فراواني منابع مورد استفاده در زمينه داروهاي 

ي دندانپزشكي به تفكيك ها مورد مصرف در درمان

دانشجويان ترم آخر دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي 

آورده شده  2شهر همدان از ديدگاه شخصي در نمودار 

  . است

و  جويان سال آخردرصد دانش 93نتايج نشان داد كه 

منبع  كتب درسي را به عنواندرصد دندانپزشكان  56

نتيجه آزمون كاي دو نشان اعالم نمودند خود  مطالعاتي

 ها گروه و ميزان آگاهي منابع مطالعاتيدهد كه بين  مي

رابطه ) دندانپزشكان عمومي و دانشجويان سال آخر(

و  =5/24Pearson Chi-Square(ي وجود دارد دار معني

0001/0P=(.  

دهد كه دانشجويان ترم  نتايج به دست آمده نشان مي

آخر نسبت به دندانپزشكان عمومي به سؤاالت بيشتري در 

ي ها زمينه آگاهي از داروهاي مورد مصرف در درمان

درصد در  96/64اند كه برابر  پزشكي پاسخ داده دندان

اين اختالف در ميزان پاسخ . باشد درصد مي 73/56مقابل 

 دار گرديد يح به سؤاالت آگاهي از نظر آماري معنيصح
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)001/0P<(. تقسيم بندي اطالعات  مقايسه ميزان آگاهي و

ي مطلوب، نسبتاً مطلوب، نامطلوب و ها براساس نشانگر

  .آورده شد ه است 1غير قابل قبول در جدول 

ارزيابي ميزان آگاهي از داروهاي مورد مصرف در 

دهد كه وضعيت  مي ي دندانپزشكي نشانها درمان

داري بهتر از  طور معنيه دانشجويان ترم آخر ب

درصد  9/94كه در  باشد به طوري دندانپزشكان عمومي مي

از موارد وضعيت آگاهي دانشجويان ترم آخر نسبتاً 

باشد درحالي كه اين ميزان در مورد  مطلوب و مطلوب مي

نتيجه آزمون . باشد درصد مي 3/82دندانپزشكان عمومي 

نيز  ها ويتني براي مقايسه وضعيت كيفي پاسخ-ماري منآ

داري بين اين دو گروه وجود  تفاوت معني داد كهنشان 

   )=002/0P( .دارد

دهد ميزان پاسخ  ي مطالعه نشان ميها تحليل يافته

صحيح به سؤاالت آگاهي از داروهاي مورد مصرف در 

ي دندانپزشكي مستقل از جنس پرسش شوندگان ها درمان

كه در هر دو گروه از دانشجويان ترم آخر  طوريه ب است

داري بين زنان  و دندانپزشكان عمومي تفاوت آماري معني

  . شود و مردان ديده نمي

 سوال از آگاهي الزم به ذكر است كه بيشترين ضمناً

 كدام باردار خانم در درد كاهش جهت انتخابي مسكن«

بود و ) %8/94 دندانپزشكان و %1/93 دانشجويان(» است؟

 درمان به نياز صورت در« سوال از آگاهي كمترين

 قبل را دارو كدام كند مي تزريق  كه بيماري در اورژانس

 و 2/17 دانشجويانبود كه در » نمود تجويز بايد كار از

  .بود 9/12 پزشكان دندان

نتايج بررسي رگرسيون يك متغيره بين ميزان آگاهي و 

قيق نشان داد كه ميزان متغيرهاي مورد بررسي در اين تح

آگاهي با جنسيت، آخرين زمان مطالعه، ميزان اطالعات و 

دار آماري  دانشگاه محل فارغ التحصيلي تفاوت معني

ها، سن، سال ورود، سابقه و منابع  ولي بين گروهشت ندا

اما نتايج . )>05/0P(شت اطالعاتي رابطه آماري وجود دا

بررسي رابطه بررسي آناليز رگرسيون چندگانه براي 

همزمان متغيرهاي فوق بر ميزان آگاهي نشان داد كه تنها 

ها در حضور ساير متغيرها با ميزان آگاهي  متغير گروه

داري  و ساير متغيرها رابطه آماري معنيشت رابطه دا

  )2جدول ( .ندشتندا

  

  

  هاي دندانپزشكي درماندر همدان از داروهاي مورد مصرف  ميزان آگاهي دانشجويان ترم آخر دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي شهر:  1جدول 

  ها وضعيت پاسخ  ها گروه

  )درصد(ها تعداد  وضعيت كيفي پاسخ  ميزان پاسخ صحيح به سؤاالت پژوهشي
  ميانگين±انحراف معيار  تعداد

Mean ± SD  
  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نامطلوب  غير قابل قبول

  )1/12( 7  )8/82( 48  )2/5( 3  )0( 0  96/64 ± 78/9  58  دانشجويان ترم آخر

  )1/3( 3  )2/79( 76  )6/15( 15  )1/2( 2  73/56 ± 47/12  96  دندانپزشكان عمومي

  )5/6( 10  )5/80( 124  )7/11( 18  )3/1( 2  83/59 ± 18/12  154  كل
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  249                                                                                                         4 شماره/  35دوره /  1390سال /  مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

 

 

  هابرميزان آگاهي نتايج رگرسيون چندگانه برتاثيرهمزماني متغير:  2جدول 

 متغيرها آناليز رگرسيون چندگانه متغيره آناليز رگرسيون تك

P-value t P-value t ضريب رگرسيوني 

 ها گروه -40/8 -92/2 004/0 -5/4 001/0

 جنس 20/0 09/0 93/0 -73/0 47/0

 سن -09/0 -56/0 58/0 -2/3 002/0

 سال ورود 15/0 57/0 57/0 3/4 001/0

 دانشگاه محل تحصيل 41/2 93/0 35/0 -9/1 06/0

 سابقه 10/0 44/0 66/0 -1/3 002/0

 ميزان اطالعات 88/1 90/0 37/0 -4/1 15/0

 آخرين زمان مطالعه -20/1 -31/1 19/0 -8/0 42/0

 منابع اطالعاتي -19/1 -87/0 38/0 -18/3 002/0

  

  

  
  

  بحث 

آشنايي با  ،نحوه انتخاب داروها جهت درمان موثر

عوارض جانبي داروها و تداخالت دارويي براي 

برخوردار است لذا اين اي  از اهميت ويژه دندانپزشك

 مطالعه جهت بررسي ميزان آگاهي دانشجويان سال آخر و

از داروهاي شايع مورد مصرف در  دندانپزشكان عمومي

تا طبق نتايج حاصل  انجام گرفت يدندانپزشكي ها درمان

ي آموزشي هر دو گروه ارزيابي شده و ميزان ها نياز

  . اطالعات دو گروه با هم مقايسه گردد

در بررسي نمرات آگاهي هر دو گروه دانشجويان ترم 

آخر دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي ميزان آگاهي در 

  ساير مطالعات انجام شده نسبتاً مطلوب  با مقايسه

 2007در سال  )20(و همكاران Murtiدر مطالعه  )17-19(بود

دست آمده به ه نيز نتايج مشابهي در مورد ميزان آگاهي ب

بيوتيك در  طوري كه سطح آگاهي در ارتباط با تجويز آنتي

  . ي درماني و پروفيالكسي متوسط بودها زمينه

در مورد پرسش از داروهاي شايع مورد مصرف در 

و  ها ، مسكنها بيوتيك ني آنتيپزشكي يع دندان

ي صحيح بيانگر سطح ها ميزان پاسخ ها هيستامين آنتي

اين در . بود) يا بيشتر پاسخ صحيح% 75(مطلوب اگاهي 

غيرشايع و درمان  حالي بود كه در مورد داروهاي نسبتاً

و  شرايط خاص تنها پاسخ دانشجويان نسبتاً مطلوب بود

از آنجا كه بر . لوب بودي دندانپزشكان نامطها غالب پاسخ

طبق الگوي كلي ميزان اگاهي با گذشت زمان كاهش 

پزشكان نسبت  يابد نامطلوب بودن ميزان آگاهي دندان مي

به دانشجويان با توجه به ناشايع بودن برخورد با چنين 

مسئله قابل . داروها و شرايط خاصي قابل توجيه است

توجه آگاهي نامطلوب هر دوگروه در برخورد درمان 
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 ،د كاهش اضطراب بيمارني خاص مانها شرايط و بيماري

كه بود هرپس لب، آبسه شديد و كانديديازيس دهاني 

نحوه  ،ي بازآموزيها كيد بر آموزش و سمينارلزوم تأ

  .سازد برخورد با چنين شرايط شايعي را آشكار مي

مطالعات انجام شده در مورد اندوكارديت توصيه 

پزشكان و دندانپزشكان در اين  كنند كه بايد دانش مي

در اين مطالعه مشخص شد كه ميزان . مورد به روز باشد

از اعمال مربوط به  اگاهي دندانپزشكان عمومي همدان

همچنين در مطالعه حاضر  .بود% 80پروفيالكسي در حدود 

ي ارزيابي، آگاهي دانشجويان در اين ها همانند ديگر تست

كسب اين نتيجه چندان دور از . بود تر  زمينه آگاهي مطلوب

ي قلبي نيازمند پيشگيري از بروز ها انتظار نبود زيرا بيماري

در بسياري از دروس اندوكارديت در ضمن تحصيل 

. شود مرتباً تكرار مي ها تدريس مي شود و اين انديكاسيون

نكته نگران كننده در مورد آگاهي كمتر دندانپزشكان با 

عموماً دندانپزشكاني كه سابقه كاري  ،سابقه اين است كه

بيشتري دارند روزانه تعداد بيماران بيشتري را به دليل 

ند و چه بسا كه بيماران كن حسن سابقه احتمالي درمان مي

پرخطر مراجعه بيشتري به اين افراد داشته باشند لذا لزوم 

آگاهي بيشتر اين گروه از دندانپزشكان بيش از سايرين 

كنندگان  بيش از دو سوم شركت )21و22(.احساس مي شود

بيوتيك انتخابي براي پروفيالكسي را به  در اين مطالعه آنتي

ميزان نسبت به مطالعه انجام  درستي اعالم نمودند كه اين

تنها %). 8/65(شده توسط مريم السادات هاشمي باالتر بود 

دندانپزشكان داروي مناسب را هنگام وجود آلرژي % 37

كه  صحيح اعالم نمودند در حالي ها نسبت به پني سيلين

اين ميزان در دانشجويان به دليل مرور مكرر اين موضوع 

در مطالعه هاشمي . رابر بوددر دروس مختلف تقريباً دو ب

ميزان آگاهي در اين مورد بيش از دو  )17(پور و همكاران

  . برابر آگاهي دندانپزشكان جامعه آماري ما بود

مندي  ميزان رضايت Manijotدر مطالعه 

از  ها كنندگان درباره اطالعات كاربرد آنتي بيوتيك شركت

). %81 در حدود(نظر ديدگاه شخصي باال عنوان گرديد 

مندي با آگاهي  اين در حالي است كه اين ميزان رضايت

و مندي  رضايتدر مطالعه ما نيز ميزان . مغايرت داشت

 Mainjotآگاهي مغايرت داشتند اما برعكس مطالعه 

را در مندي  رضايتكنندگان در مطالعه ما ميزان  شركت

در حالي كه ميزان آگاهي . اكثر موارد كم گزارش كردند

 با وجود تاكيد بر عدم )19(.نسبتاً مطلوب بودمحاسبه شده 

چند روزه  تحويلبا توجه به مراجعه به مراجع علمي 

و احتمال استفاده از  توسط برخي دندانپزشكان پرسشنامه

تواند توجيه  مي مراجع علمي جهت تكميل آن، اين نكته

بودن ميزان آگاهي كلي  تر  با توجه به پايين. شود

سبت به دانشجويان ترم آخر در دندانپزشكان عمومي ن

 توان چنين نتيجه گيري نمود ارتباط معكوس زمينه دارو مي

 كه موضوع است اين نشانگر آگاهي نمره و كار پيشينه ميان

 در نشده و روز به بيشتر كار پيشينه با دندانپزشكان اطالعات

و اين نتيجه گيري . ندارد وجود جدي پيگيري زمينه اين

به طوري  )12و23(.بود Luber ت سازي وچي مشابه مطالعه

كه ميزان آگاهي بين دندانپزشكان و پزشكاني كه سابقه 

داشتند در مقايسه با افرادي كه سابقه كاري  كاري بيشتر

در پاسخ به . داري را نشان داد داشتند اختالف معني كمتر

سؤالي در مورد آخرين زمان مطالعه افراد غالب 

ماه را گزارش كردند كه  6دندانپزشكان عمومي زمان 

ي سؤال ها كمترين فاصله زماني مطرح شده در گزينه

مربوطه بود از آنجا كه ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي 

داري نسبت به دانشجويان  به صورت قابل توجه و معني

ترم آخر دندانپزشكي كمتر بود و از طرفي با وجود اشتغال 

مطالعه از طرف اين  به تحصيل ترم آخر و لذا لزوم انجام

گروه باز هم ميزان فاصله زماني گزارش شده از طرف 
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دانشجويان  دندانپزشكان براي انجام مطالعه حتي كمتر از

گيري كرد كه با توجه  نتيجه توان مي. در حال تحصيل بود

زمان  احتماالً به مشغله دندانپزشكان و نتايج مطالعه حاضر

  .دماه باش 6آخرين مطالعه بيشتر از 

كننده در اين تحقيق مهمترين منبع  غالب افراد شركت

اطالعاتي خود را كتب درسي گزارش نمودند البته ميزان 

ي بازآموزي در ميان دندانپزشكان ها گيري از سمينار بهره

عمومي قابل توجه بود به طوري كه حدود يك سوم 

را به عنوان منبع اطالعاتي معرفي  ها دندانپزشكان سمينار

كه اين مطلب نشان دهنده اهميت پرداختن به . بودندكرده 

ي بازآموزي جهت ارتقاء سطح آگاهي ها دوره

درصد از  Mainjot، 87در مطالعه . باشد دندانپزشكان مي

شركت كنندگان همكاران خود را به عنوان بهترين منبع 

اطالعاتي معرفي كرده بودند و جلسات آموزش مداوم 

  )19(%).5/73(ده دانسته بودند دانشگاه را كمتر قانع كنن

  نتيجه گيري

ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي در مورد داروهاي  

بيوتيكي در  مورد مصرف دندانپزشكي و پروفيالكسي آنتي

كه اين ميزان براي  باشد در حالي مي متوسطحد 

. بوددار  معني ،دانشجويان مطلوب بوده و اين اختالف

 اين نشانگر آگاهي نمره و ركا پيشينه ميان ارتباط معكوس

 بيشتر كار پيشينه با دندانپزشكان اطالعات كه موضوع است

 اين .ندارد وجود جدي پيگيري زمينه اين در نشده و روز به

 پيرامون دندانپزشكان براي بازآموزي يها دوره به نياز مساله

 را مشخص دندانپزشكيداروهاي مهم مورد مصرف در 

 موارد بررسي اين مطالعه، در كه از آنجائي. نمايد مي

 وليكن پيشنهاد. مد نظر نبوده است اورژانس لوازم و داروها

از  مطالعات آينده در زمينه ميزان استفاده در كه شود مي

 سيستميك يها داروهاي مورد مصرف در درمان بيماري

 و ي دندانپزشكيها مراجعه كننده به مطب توسط بيماران

با  ضمناً. طالعاتي صورت گيردم دندانپزشكي يها دانشكده

نادرست داروها  توجه به مشكل تجويز بي رويه و بعضاً

توسط دندانپزشكان، پيشنهاد مي گردد در مطالعات آينده 

 آگاهي از ،ي انتخاب داروها معيار ،ي تجويز شدهها نسخه

 ژاشكال دارويي، نحوه مصرف، دوزا، اصول نسخه نويسي

نپزشكان بررسي توسط دندا و روش مصرف، دارويي

  . گردد

  و قدرداني تشكر

 پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي معاونت از وسيله بدين

معاونت درمان دانشگاه  و طرح تصويب جهت به همدان

 تقدير طرح اجراي در همكاري جهت همدان پزشكي علوم

كاشاني كه در  از زحمات مهندس ماني. گردد مي تشكر و

  .شكر را داريمتكمال  اجراي طرح ما را ياري نمودند نيز
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