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Introduction: Most of Medical emergencies which take place in dental offices could be life-threatening. Thus, patient's 

preoperative examination and use of pain and anxiety controlling techniques can reduce these events. In this regard, the 

knowledge about these medical emergencies is of great importance and all of the dental staff should have sufficient 

knowledge in diagnosing and the way to manage them. This study aims to evaluate knowledge of dental specialists in 

diagnosis and treatment of medical emergencies. 

Materials & Methods: In this descriptive-analytical study, knowledge of dental specialists about common medical 

emergencies in dental offices, was assessed during 2009-2010. For this purpose, a questionnaire was designed and its 

reliability and validity was standardized. Forty-eight office-owner dental specialists answered the questionnaire and the 

recorded data were analyzed using descriptive analysis, Pearson correlation coefficient, student-t test, one-way ANOVA and 

Mann-Whitney through SPSS software. 

Results: In this study, knowledge level of 54.2% of dental specialists was revealed to be good, 31.3% moderate and 14.6% 

was poor. The mean score did not show any significant difference in both sexes (P=0.124). Correlation between knowledge 

and age was negative which indicates that the rate of knowledge decreases in proportion to age, although this was not 

statistically significant (P=0.510). 

Conclusion: The result of this study revealed that the knowledge of dental specialists about diagnosis and management of 

dental emergencies did not prove to be satisfactory. Therefore, we suggest that more attention should be paid to this issue 

during postgraduate and general courses. In addition, educational courses for the dentists about approaches to medical 

emergencies in dental offices results in better knowledge of dentists towards these incidents. 
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نحوه برخورد با اين  تشخيص و نسبت بهبااليي برخوردار است و تمامي اعضاء مطب دندانپزشكي بايد  از اهميت ي پزشكيها فوريتبراي اين 

در  ي پزشكيها فوريتدرمان  هدف از اين مطالعه ارزيابي آگاهي دندانپزشكان متخصص در تشخيص و .آمادگي كامل داشته باشند ،ها وضعيت

   .بودمطب دندانپزشكي 

شايع پزشكي در  يها فوريتشهر مشهد در ارتباط با  آگاهي دندانپزشكان متخصص در ،تحليلي - در اين مطالعه توصيفي :ها مواد و روش

نفر از  48توسط  و يدتايپايايي آن  روايي و تهيه واي  به اين منظور پرسشنامه .مورد ارزيابي قرار گرفت 1388- 89مطب دندانپزشكي در سال 

   ،آزمون همبستگي پيرسون ،با استفاده از آمار توصيفي اطالعات ثبت شده .شهر مشهد تكميل گرديد دار مطبدندانپزشكان متخصص 

t-student، افزار نرمتوسط ويتني - من آناليز واريانس يك عاملي و  SPSSآناليز گرديد.  

ميانگين امتياز آگاهي . ضعيف بود% 6/14 متوسط و% 3/31 ،دندانپزشكان متخصص در حد خوب %2/54آگاهي  در اين بررسي ميزان :ها يافته

 ،يعني با افزايش سنبود همبستگي بين آگاهي و سن نيز ضعيف و از نوع منفي . )=124/0P( در دو جنس تفاوت آماري معني داري نداشت

  . )=510/0P( نبود دار معنياما اين ارتباط از نظر آماري بود آگاهي كاهش يافته 

ي ها فوريترسد ميزان آگاهي دندانپزشكان متخصص در زمينه تشخيص و درمان  با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه به نظر مي :گيري نتيجه

ي عمومي و تخصصي توجه ها دندانپزشكان در طي دورهشود جهت آموزش بهتر و موثرتر  پيشنهاد مي .باشد در حد مطلوبي نمي پزشكي

ي پزشكي در مطب ها ي بازآموزي جهت دندانپزشكان نحوه برخورد با اورژانسها اي به اين مبحث شده و همچنين با برگزاري دوره ويژه

  .آموزش داده شود تا آگاهي آنها براي رويارويي با اين حوادث افزايش يابد دندانپزشكي

  .آگاهي ،دندانپزشكان متخصص، ي پزشكيها فوريت :ديي كليها واژه
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  مقدمه

شكي در كنترل بسياري از پيشرفت علم پزوجود با 

ي داخلي متعدد كه ها تعداد مبتاليان به بيماري ،ها بيماري

انجام  .كنند رو به افزايش است ميبه دندانپزشك مراجعه 

اعمال دندانپزشكي در اين بيماران بايد با مالحظات 

 بيمار 3يك نفر از هر حدود . خاصي انجام پذيرد

كننده به دندانپزشك داراي مشكالت پزشكي  مراجعه

مغزي و  ،ي قلبي تنفسيها هستند كه مهمترين آنها بيماري

 از طرفي اقدامات درماني دندانپزشكي، )1و2(.تشنج است

ي موضعي و استرس ناشي از كار ها كننده حس تجويز بي

تابلوهاي باليني و  توانند باعث بروز ميدندانپزشكي 

بيمار و يا تشديد بيماري  ي مختلف درها اورژانس

لذا هر دندانپزشكي بايد از  )3-6(شود ميسيستميك در وي 

، ها شناسي و پاتوفيزيولوژي بسياري از بيماري سبب

ساز و كارهاي پيچيده  عوارض جانبي داروهاي رايج و

در اين  .ي مختلف بدن آگاهي كافي داشته باشدها سيستم

تشخيص و ارائه  تواند عالوه بر دستيابي به ميصورت 

 خصوصه ب داراي توانايي كافي ،طرح درمان مناسب

كه تشخيص  بوده پزشكي يها فوريت جهت رويارويي با

  .طلبد ميو درمان به موقع و سريع پزشك را 

پزشكي در  يها فوريتاحتمال بروز  كلي طوره ب 

 ترين آنها است كه شايع %08/0 كلينيك دندانپزشكي حدود

بقيه موارد  و باشد مي% 07/0 سنكوپ با احتمال بروز

 ،سندرم هيپرونتيالسيون، هيپوگليسمي ،شامل تشنج

ي آلرژيك، آنژين صدري ها هيپوتانسيون وضعيتي، واكنش

در باشند كه احتمال بروز همگي آنها  ميو حمله آسم 

  )7- 10(.است %01/0 مجموع

 معاينه حال، شرح گرفتن با توانند مي پزشكان دندان

 90 حدود تا درماني يها روش در تغيير احياناً و دقيق

 و )2(كنند جلوگيري پزشكي يها فوريت بروز از درصد

  خود را ،ي سالمتها ي مراقبتها عنوان ارائه دهندهه بايد ب

ي پزشكي در ها جهت تشخيص و كنترل صحيح اورژانس

نحوه برخورد دندانپزشك  .كنند آماده مطب دندانپزشكي

  راقبت بيماران ـدرمان و مگي ـو چگون ها سـبا اين اورژان

  .ها داردآن آمادگي بستگي به ميزان اطالعات علمي و

  ورت گرفت، ـص Broadbentوسط ـكه تاي  طالعهـدر م
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مومي نيوزيلند در مورد عآمادگي دندانپزشكان 

دندانپزشكان % 20حدود . ي پزشكي بررسي شدها اورژانس

ي پزشكي ها اعالم نمودند كه در مواجهه با اورژانس

 در مطالعه بيرنگ و همكارانش نيز )11(.آمادگي ندارند

آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر اصفهان در مورد 

متوسط و تجهيزات در ي پزشكي در حد ها فوريت

لعه مالشاهي و همكارانش ادر مط )12(.دسترس آنها كم بود

دندانپزشكان عمومي در  %94 ميزان آگاهي در زاهدان نيز

در مطالعه بهنيا، آگاهي و  )13(.حد خوب ارزيابي شد

كننده در كنگره انجمن  شركت نگرش دندانپزشكان

ي ها وريتدر زمينه برخورد با ف 1997دندانپزشكي در سال 

دندانپزشكان از سطح آگاهي % 7/56 .پزشكي بررسي شد

  )14(.عالي يا خوب برخوردار بودند

همگي اين مطالعات بر روي دندانپزشكان عمومي 

در مورد آگاهي اي  انجام شده است و تاكنون مطالعه

ي پزشكي ها زمينه اورژانس دندانپزشكان متخصص در

  . انجام نشده است

ضرورت آشنايي كامل و دقيق با توجه به لذا 

ي پزشكي و اهميت برخورداري ها دندانپزشكان از فوريت

ي ها از آگاهي و نگرش كافي در هنگام مواجهه با فوريت

پزشكي، اين مطالعه با هدف ارزيابي آگاهي دندانپزشكان 

  .انجام گرفت ها در مواجهه با اين فوريتمتخصص 

  ها مواد و روش

كه از نوع مطالعات توصيفي مقطعي  حاضر در پژوهش

 دار مطبدندانپزشكان متخصص  ،جامعه مورد مطالعه ،بود

بر اساس اطالعات سازمان  كه 1388شهر مشهد در سال 

معيار ورود  .ندقرار گرفتمطالعه  موردنفر  53نظام پزشكي، 

مطب  داراي ي بودند كهينمتخصص ،اين مطالعه در

 ،در تكميل پرسشنامه و عدم همكاري بودند دندانپزشكي

 5به اين ترتيب  .در نظر گرفته شدبه عنوان معيار خروج 

  به جهت عدم  دار بـمطتخصص ـدانپزشكان مـفر از دنـن

  .تمايل براي تكميل پرسشنامه از مطالعه كنار گذاشته شدند

بود اي  در اين پژوهش پرسشنامه ها وري دادهآابزار گرد

دانشكده  جنس، شامل سن،( كه خصوصيات دموگرافيك

و ميزان آگاهي جامعه پژوهش  .).. التحصيلي، فارغمحل 

ي پزشكي در مطب دندانپزشكي را ها در زمينه اورژانس

تكميل پرسشنامه اختياري بود و . داد ميمورد بررسي قرار 

در  كنندگان شركتنيازي به ذكر نام يا شماره نظام پزشكي 

سوال طرح شده بود و  20در اين پرسشنامه . نبودطرح 

در . براي هر سوال صحيح يك نمره در نظر گرفته شد

صورت عدم پاسخ يا پاسخ اشتباه نمره صفر منظور 

   عالي،) 1/17-20(بر اين اساس نمره  .گرديد مي

 10متوسط و كمتر از ) 10-14( خوب،) 17-1/14(

  .ضعيف تعيين گرديد

روايي پرسشنامه با استفاده از  ها قبل از گردآوري داده

و به منظور دستيابي به  شاخص روايي محتوا تعيين گرديد

از متخصصين نفر  9پرسشنامه در اختيار  ،هدف فوق

قرار گرفت تا در مورد متناسب بودن ي دهان ها بيماري

جهت بررسي . محتواي آن با اهداف پژوهش قضاوت كنند

 استفاده گرديد و الفاي كرونباخ آزمونپايايي پرسشنامه از 

براي اين كار پرسشنامه با فاصله زماني دو هفته در اختيار 

% 45/84 سطح پايايي نفر قرار گرفت و براين اساس 15

در تحليل  .بود بدست آمد كه مويد پايا بودن پرسشنامه

آناليز  ،t-student ،ي همبستگي پيرسونها از آزمون ها داده

فاده گرديد و اين است ويتني-من وواريانس يك عاملي 

سطح  .انجام شد SPSSافزار  ارزيابي با استفاده از نرم

در نظر گرفته  05/0 برابر ها ي براي كليه آزموندار معني

  .شد

  ها يافته

داراي  متخصص دندانپزشك 53در اين مطالعه از 

. نفر حاضر به همكاري شدند 48، مطب در شهر مشهد

 گاهيدر اين طرح پرسشنامه مربوط به آ كنندگان شركت
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ي پزشكي در مطب دندانپزشكي را ها در مورد اورژانس

 نفر مونث 14 از كل افراد مورد مطالعه، .تكميل نمودند

. بودند) درصد 8/70( نفر مذكر 34و ) درصد 2/29(

 كننده در اين مطالعه ميانگين سني افراد شركت

 57/45±78/5برابر ها ميانگين سني خانم .بود 78/4±72/45

بود كه  سال 79/45±79/6و ميانگين سني آقايان برابر  سال

  .)1جدول() =932/0P(ي نداشت دار معنيتفاوت آماري 

دندانپزشكان متخصص شركت كننده در اين طرح از 

التحصيل  فارغو اصفهان  شيراز تهران، ي مشهد،ها شهر

التحصيالن  فارغبيشترين فراواني مربوط به . شده بودند

نفر از  2 و) %75(مشهد بود  كده دندانپزشكيدانش

التحصيلي خود را مشخص نكرده  فارغدندانپزشكان محل 

  . بودند

 ،خوباز دندانپزشكان متخصص آگاهي % 2/54

آگاهي در حد % 6/14آگاهي در حد متوسط و % 3/31

آگاهي  .ي پزشكي داشتندها در مورد فوريت ضعيف

ي پزشكي در ها دندانپزشكان در مورد فوريتهيچكدام از 

 امتياز آگاهي در مورد اساس بر اين .حد عالي نبود

 در دندانپزشكان متخصص در جدول پزشكي يها فوريت

ي ها فراواني پاسخ 3 جدول همچنين .آورده شده است 2

بيشترين . دهد صحيح به سواالت پرسشنامه را نشان مي

اورژانس ديابت و ي ها به وضعيتمربوط  پاسخ صحيح

ي اشتباه در مورد آسپيراسيون ها صرع بود و بيشترين پاسخ

امتياز . هيپرونتيالسيون و آنافيالكسي بود جسم خارجي،

ي نداشت دار معنيآگاهي در دو جنس تفاوت آماري 

)124/0P=(.  مقدار همبستگي بين آگاهي و سن نيز ضعيف

آگاهي  ،با افزايش سن بود بعبارت ديگرو از نوع منفي 

 نبود دار معنياما اين ارتباط از نظر آماري  بود كاهش يافته

)510/0P=( ) 1نمودار(.  

ترين وضعيت  از دندانپزشكان متخصص شايع% 3/83

 را سنكوپ ذكر نمودند و اورژانس پزشكي در مطب

مهمترين داروي  ،در اين طرح كنندگان شركت% 9/72

  .ذكر كردنداشتباه  اورژانس موجود در كيت اورژانس را

 ،سال 31-40 با سابقه كاريدندانپزشكاني آگاهي در نمره 

كه سابقه دندانپزشكاني بوده و در  20از  5/11 حدود

سير نزولي داشته و به  ،سال بوده است 21- 30كاري آنها 

در دندانپزشكاني با سابقه  در حالي كهرسيده  9حدود 

در طوري كه ه سير صعودي داشت ب سال، 0-20 كاري

و  5/9به حدود  سال 11-20دندانپزشكاني با سابقه كاري 

كه  رسيد 20از  12به حدود  سال 0-10با سابقه كاري 

 80افرادي كه از دهه رشد چشمگير ميزان آگاهي را در 

  .)4جدول ( داد ميشروع به كار نمودند، نشان 

  
  

 
 

  

همبستگي بين آگاهي دندانپزشكان متخصص از :  1نمودار 

  هاي پزشكي با سن فوريت

  
  ميانگين سني افراد شركت كننده در مطالعه :  1جدول 

  برحسب جنس

  تعداد ميانگين انحراف معيار

 ها خانم 14 57/45 78/5

 آقايان 34 79/45 79/6

 كل 48 72/45 78/4
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  توزيع فراواني مطلق و نسبي امتيازات آگاهي برحسب جنس:  2جدول 

  من ويتني نتيجه آزمون  كل  ضعيف متوسط  خوب  عالي  جنسيت

  زن
  =Z -539/1  14  1  3  10  0/0  تعداد

124/0P-value=  0/100  1/7  4/21  4/71  0/0  درصد 

  مرد
  34  6  12  16  0/0  تعداد

 0/100  6/17  3/35  1/47  0/0  درصد

  كل
  48  7  15  26  0/0  تعداد

 0/100  6/14  3/31  2/54  0/0  درصد

  

  

  

  هاي پزشكي توزيع فراواني پاسخ سواالت پرسشنامه مربوط به آگاهي از فوريت:  3جدول 

 پرسشنامهموضوع سواالت  اشتباه صحيح كل

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100  

0/100 

42  

42  

41  

41  

41  

40  

42  

39  

41  

37  

46  

43  

34  

42  

36  

42  

41  

44  

48  

48 

6/78  

4/52  

5/80  

0/61  

9/65  

0/85  

5/59  

8/30  

1/34  

7/29  

6/82  

1/72  

5/23  

1/38  

2/47  

3/14  

1/95  

5/70  

3/83  

1/27 

33  

22  

33  

25  

27  

34  

25  

12  

14  

11  

38  

31  

8  

16  

17  

6  

39  

31  

40  

13 

4/21  

6/47  

5/19  

0/39  

1/34  

0/15  

5/40  

2/69  

9/65  

3/70  

4/17  

9/27  

5/76  

9/61  

8/52  

7/85  

9/4  

5/29  

7/16  

9/72 

9  

20  

8  

16  

14  

6  

17  

27  

27  

26  

8  

12  

26  

26  

19  

36  

2  

13  

8  

35 

  آنژين صدري

  آنافيالكسي

  سنكوپ

  حمله عروقي مغزي

  سنكوپ

  ديابت

  آسم

  هيپرونتيالسيون

  آنافيالكسي

  تيروئيد

  صرع

  هيپرونتيالسيون

  آدرنال

  قلبي

  مسموميت با داروي بيحسي

  آسپيراسيون جسم خارجي

  ديابت

  آسم

  شايعترين اورژانس

 مهمترين داروي اورژانس
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 هاي پزشكي بر حسب سابقه كار آگاهي دندانپزشكان متخصص در مورد فوريتو انحراف معيار ميانگين :  4جدول 

  واريانس يك عاملي نتيجه آزمون  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  هاي سني گروه

  =87/1F  49/2  25/11  12  سال 10كمتر از 

148/0P=   59/3  75/9  24  سال 20تا 11بين  

  34/4  89/7  9  سال 30تا 21بين 

  05/3  67/11  3  سال 30بيشتر از 

 

  

  بحث 

 48مقطعي ما كه بر روي -توصيفي هدر مطالع

ميزان  .صورت گرفت مشهد شهر دندانپزشك متخصص

اي شامل  پرسشنامهآگاهي افراد شركت كننده در مطالعه با 

هاي پزشكي مختلف ارزيابي  سوال در مورد فوريت 20

اين دندانپزشكان متخصص آگاهي در حد % 2/54گرديد و 

آگاهي ضعيفي % 6/14در حد متوسط و % 3/31خوب، 

بيشترين آگاهي مربوط به درمان وضعيت اورژانس . داشتند

ديابت و كمترين آگاهي در مورد آسپيراسيون جسم 

  .ودخارجي ب

ميانگين آگاهي در مردان بيش از زنان بود، ولي از  

گرچه بايد به اين نكته  نبود دار معنينظر آماري اين تفاوت 

از زنان آگاهي خوبي در مورد % 4/71توجه نمود كه 

آنها % 7هاي پزشكي داشتند و تنها در حدود  فوريت

بنابراين به . ضعيفي در اين مورد وجود داشت آگاهي نسبتاً

رسد كه اين تفاوت آگاهي بين مردان و زنان به  ر مينظ

دليل باالتر بودن آگاهي متوسط در مردان و يا به جهت 

  .تعداد كمتر زنان شركت كننده در اين مطالعه بوده است

در مطالعه بيرنگ و همكارانش در شهر اصفهان متوسط 

نمره آگاهي دندانپزشكان عمومي شركت كننده در طرح 

ي بين زن و مرد دار معنيبود و تفاوت  10از نمره  42/5

در مطالعه مالشاهي و همكارانش نيز  )12(.مشاهده نشد

دندانپزشكان عمومي زاهدان امتياز عالي از نظر  61%

نمرات متوسط تا خوب در آگاهي % 8/96نگرش داشتند و 

% 7/56همچنين در مطالعه بهنيا و رشاد  )13(.كسب نمودند

دندانپزشكان از سطح آگاهي عالي يا خوب برخوردار 

هاشمي پور و همكارانش در كرمان  هبودند و در مطالع

 89/5±39/1طور ميانگين ه نمره آگاهي دندانپزشكان ب نيز،

بنابراين آگاهي دندانپزشكان  )14و15(تعيين گرديد 10از 

البته در اين مورد عامل . كمتر استها  مشهد از ساير شهر

ديگري نيز موثر است و آن ضريب دشواري سواالت 

دليل يكسان نبودن سواالت در اين ه پرسشنامه است، كه ب

  .دست آمده قابل استناد نيسته مطالعات مقايسه نتايج ب

لعه ما، ميزان آگاهي بر اساس سابقه كار ادر مط

ميزان آگاهي در  كنندگان طرح متفاوت بوده است و شركت

سال، بيشتر و در  0-10افرادي با سابقه كاري 

سال كمتر بوده است  11-20 دندانپزشكاني با سابقه كاري

 كه است نكته اين مؤيد نمره و سن بين معكوس ارتباط

 و نشده روز به ها اورژانس زمينه در پزشكان دندان اطالعات

 توجه به اينبا . ندارند جدي و گير پي مطالعه زمينه اين در

هاي پزشكي و استفاده از  هاي فوريت كه آموزش دوره

تجهيزات و داروهاي اورژانس با علم روز پيشرفت كرده 

است، دندانپزشكاني كه سن باالتري دارند طبيعتاً از 

هاي آموزش و منابع مطالعاتي كمتري در اين زمينه  دوره

كمتري  رود آگاهي اند و بنابراين انتظار مي استفاده نموده

اما در اين . براي درمان اورژانس پزشكي داشته باشند
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مطالعه برخالف انتظار ما آگاهي دندانپزشكاني كه سابقه 

سال بود بيشتر از دندانپزشكاني با سابقه  31-40 كاري آنها

دليل اين ه كاري كمتر، بدست آمد و اين امر شايد ب

است بهتر انجام شده  50واقعيت باشد كه آموزش در دهه 

 و يا تجربه كاري و افزايش سن، موجب افزايش تبحر و

  . اعتماد به نفس اين دندانپزشكان شده است

هاشمي پور و همكارانش در كرمان نيز  هدر مطالع

 هميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي با افزايش تجرب

كارهاي دندانپزشكي كاهش و با افزايش ساعت كارشان 

در مطالعه مالشاهي و همكارانش  )15(.افزايش يافته است

در زاهدان، ارتباط ميزان آگاهي با سن و زمان 

  )13(.نشده بود دار معنيالتحصيلي  فارغ

دندانپزشكان شركت كننده در اين طرح، % 83قريب به 

اند  ترين اورژانس دندانپزشكي را سنكوپ ذكر نموده شايع

 و )16(مسگرزاده كه اين نتيجه مشابه مطالعات ديگري نظير

Atherton
Mullerو   )17(

  .بوده است )18(

   دودـص گرديد كه حـطالعه مشخـاين م چنين درـهم

دندانپزشكان پرستاراني را در مطب خود به كار % 8/93

هاي الزم در مورد  گرفته بودند كه فاقد آموزش

با توجه به اينكه در هنگام رخ . هاي پزشكي بودند فوريت

همكاري يك پرستار باتجربه دادن يك واقعه اورژانس 

كننده خواهد بود بايد به امر آموزش پرستاران  بسيار كمك

  .در اين زمينه نيز توجه نمود

دست آمده در اين تحقيق، ه بنابراين با توجه به نتايج ب

دار در مورد  آگاهي دندانپزشكان متخصص مطب

 هاي پزشكي در حد مطلوبي نبوده و الزم به ذكر فوريت

 ايج ذكر شده در مطالعات مشابه منتشر شده دراست كه نت

همگي در مورد دندانپزشكان  داخل و خارج كشور،

رود نتايج مطالعه حاضر كه بر  عمومي بوده و انتظار مي

گوياي آگاهي  روي دندانپزشكان متخصص بوده است،

دست آمده ه اما با توجه به ميانگين آگاهي ب .بيشتري باشد

اين است كه ود و مشخص است در اين تحقيق، آنچه مشه

تخصصي  هدندانپزشكي عمومي و چه در دور هچه در دور

هاي مختلف تخصصي دندانپزشكي در زمينه  رشته

اي صورت نگرفته و  هاي پزشكي آموزش ويژه فوريت

هاي  توجه بيشتر به آموزش اين موضوع در دانشكده

% 75با توجه به اين كه ( دندانپزشكي ضروري است

كننده در اين طرح،  ن متخصص شركتدندانپزشكا

دست آمده ه التحصيل مشهد بودند، شايد بتوان نتايج ب فارغ

  .)را به دانشكده دندانپزشكي مشهد تعميم داد

  پيشنهادات 

صورت عملي و ه هاي پزشكي ب آموزش اورژانس. 1

هاي عمومي و تخصصي دندانپزشكي امري  تئوري در دوره

درسي دندانپزشكان  ضروري است و بايد جزء واحدهاي

  .قرار گيرد

هاي پزشكي  هاي آموزش اورژانس برگزاري كارگاه. 2

براي دندانپزشكان متخصص موجب خواهد شد كه اهميت 

اين موضوع يادآوري شده و علم و مهارت آنها در اين 

 .زمينه افزايش يافته و به روز شود

هاي الزم در مورد  در دسترس قرار دادن آگاهي. 3

به ) هاي مختلف در زمينه بيماري(پزشكي  هاي فوريت

هاي  جهت ارائه به مطب... صورت پوستر، پمفلت، مجله و 

 .دندانپزشكي

  نتيجه گيري

با توجه به نتايج مطالعه حاضر، آگاهي دندانپزشكان 

متخصص در حد مطلوب نبوده است و نياز به آموزش 

هاي پزشكي وجود  مداوم دندانپزشكان در مورد فوريت

 هاي آموزشي ها و پوستر در اين راستا تهيه بروشور .دارد

  .تواند بسيار سودمند واقع شود مي
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  تشكر و قدرداني

سركار  بدين وسيله از جناب آقاي دكتر جوادزاده و

خانم دكتر مسنن مظفري و جناب آقاي عبداله جوان به 

تقدير هاي ارزنده شان در انجام اين تحقيق  جهت راهنمايي

  .گردد ميتشكر و 
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