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 چكيده

جهت شناسايي سريع و برخورد مـوثر بـا   بنابراين يك دندانپزشك بايد   .احتمال وقوع فوريت هاي پزشكي در مطب هاي دندانپزشكي وجود دارد           :مقدمه

 آگـاهي و نگـرش   ي دندانپزشـكي و بررسـي   هـا  هدف از اين مطالعه ارزيابي ميزان شـيوع اورژانـس هـاي پزشـكي در مطـب              .آن آمادگي داشته باشد   

 .ست هادندانپزشكان در مواجهه با اين فوريت

 ابزار گردآوري داده هـا در  .نفر از دندانپزشكان عمومي شهر زاهدان انجام گرفت 64  بر روي84در سال  اين مطالعه توصيفي و مقطعي : ها روش مواد و 

 و بـا  SPSSتكميل پرسشنامه ها اطالعات بدست آمده توسـط نـرم افـزار             پس از    .رديدگاين پژوهش پرسشنامه اي بود كه بر اساس منابع معتبر تهيه            

 .مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت ضريب همبستگي پيرسوناستفاده از 

 سال و ميانگين مدت  فراغـت از تحـصيل   6/31زن بودند ميانگين سن شركت كنندگان   % 3/32و   از دندانپزشكان مرد  % 7/67 نتايج نشان داد   :يافته ها 

نمرات متوسط تا خوب در     % 8/96 در نگرش و     امتياز مثبت % 61 از اين تعداد  . بود% 7/96 ميزان پاسخ دندانپزشكان به پرسشنامه ها        .سال بود  9/4آنان  

د ترين مـور  شايع) =08/0r  و=53/0P(طه معني داري نداشت   بميزان آگاهي دندانپزشكان با سن و مدت فراغت از تحصيل آنها را            .آگاهي كسب نمودند  

 .اورژانس كاهش فشار خون وضعيتي گزارش گرديد

ي عملـي بيـشتر بـه        هـا  يك نياز مـشخص بـراي آمـوزش        پذير است و   نا ي دندانپزشكي اجتناب   ها در مطب وقوع اورژانس هاي پزشكي      :نتيجه گيري 

 .دندانپزشكان را به وجود مي آورد
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Introduction: Medical emergencies could occur in the practice of dentistry. A dentist must be prepared to assist in recognition and 

management of any potential emergency situation. The purpose of this study was to determine the prevalence of medical emergencies 

in the dental offices and to evaluate 'Knowledge' and 'Attitude' of dentists upon encountering these situations. 

Materials & Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed on 64 general dental practitioners in 2005 using a 

questionnaire. The questionnaire had been prepared based on valid references. The data were analysed & compared using Pearson 

correlation test through SPSS software. 

Results: Results showed 67.7% of the study group were men and 32.3% were women. The mean age of the study group and 

duration after graduation time were 31.6 and 4.9 years respectively. 96.7% of the dentists filled out the questionnaire. 61% of the 

dentists achieved positive scores in attitude and 96.8% got moderate to good scores in knowledge. There was no significant 

relationship between age and duration after graduation time, and knowledge (r=0.08, P=0.53). The most frequently reported 

emergency was orthostatic hypotension. 

Conclusion: Medical emergencies occur in dental offices frequently. There is a perceived need for further related practical training 

among dental practitioners.  
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  مقدمه 

وقوع موارد اورژانسي در هنگام درمان هاي دندانپزشكي 

از ناگوارترين حوادثي است كه در مدت خدمت يك 

 به دليل ماهيت  ها زيرا اين فوريت.دندانپزشك رخ مي دهند

 كه ،التي قرار داده بيمار و دندانپزشك را در ح،خود

انگاري و اشتباه در درمان آنها مي تواند نتايج غير قابل  سهل

 وقوع اين اورژانس ها اگرچه )1(.باشدجبراني به همراه داشته 

 اما برخي فاكتورها در جامعه كنوني بروز ،غيرمتداول است

را افزايش مي دهد كه از آن جمله مي توان به اين وقايع 

 ،ي پيچيده درماني اخير ها پيشرفت،امعهافزايش سن افراد ج

 افزايش ، اضطراب بيماران،طوالني تر شدن جلسات درمان

تجويز داروها و كم توجهي بعضي از دندانپزشكان اشاره 

 هر چند آمار دقيقي از تلفات اين گونه حوادث در ) 1و2(نمود

 ولي مطابق ،نيك هاي دندانپزشكي ايران وجود ندارديكل

 ،اين مسئله و اهميت بيش از اندازه گزارشات موجود

دندانپزشكان بايد هميشه اطالعات علمي كافي و آمادگي قبلي 

 اساسي ترين ،پيشگيري از فوريت هاي پزشكي) 3(.دنداشته باش

 مهارت و ، تجهيزات.اصل در كنترل و كاهش وقوع آنهاست

آمادگي در برابر اورژانس هاي پزشكي دومين عامل مهم در 

  ) 2(. پس از پيشگيري است،ت هادرمان فوري

صورت  Broad bent و Thomsonتوسط كه در مطالعه اي 

 آمادگي دندانپزشكان عمومي نيوزلندي جهت ،گرفت

دندانپزشكان % 20 حدود .هاي پزشكي بررسي شد اورژانس

اعالم نمودند كه در مواجهه با اورژانس هاي پزشكي آمادگي 

ي مربوط به  هات آموزشو اكثراً پذيراي دريافندارند كافي 

يش از ب در اين مطالعه .اورژانس هاي پزشكي در آينده بودند

يي كه در دوران دانشجويي  هااز دندانپزشكان از آموزشنيمي 

براي فوريت هاي پزشكي دريافت كرده بودند اظهار نارضايتي 

  ) 4(.نمودند

 آگاهي و نگرش دندانپزشكان در ،رشاد و در مطالعه بهنيا

% 7/56 .ي پزشكي بررسي شد هارخورد با فوريتزمينه ب

دندانپزشكان از سطح آگاهي عالي يا خوب برخوردار بودند 

 آنها موثر بود بطوريكه يكه در اين زمينه سال فارغ التحصيل

 بهتر از آنهايي ،فارغ التحصيل شده بودند آنكساني كه پس از 

 بودندبودند كه پيش از آن تحصيالت خود را به پايان رسانده 

از دندانپزشكان نگرش مثبتي دربارة آموزش و تجهيز % 74 و

  )5(.مطب در روياروئي با فوريت ها داشتند

 توانايي دندانپزشكان كرج در استفاده از تجهيزات و بيات

 يافته ها نشان داد .داروهاي اورژانس را مورد ارزيابي قرار داد

در  س ها اورژاندندانپزشكان مورد مطالعه به وقوع% 99كه 

 مسئلهاز آنان به نحوي با اين  9/61%مطب اعتقاد داشتند و 

 ريوي در -در خصوص نياز به احيا قلبي  .مواجه شده بودند

احياي قلبي ( CPR1 افراد به استفاده از% 21مطب حدود 

  )6(.در مطب نياز داشتند )ريوي

صورت  Girdler و Smithطبق مطالعه اي كه توسط 

واگال ازرژانس گزارش شده سنكوپ و شايع ترين او،گرفت

 بود و به دنبال ) مورد به ازاي هر دندانپزشك در هر سال9/1(

 حمله صرع ،%)17( آنژين ،%)17(آن بترتيب هيپوگليسمي 

قرار %) 13(و آنافيالكسي %) 6( آسم ،%)9( شوك ،%)13(

  )7(.ايست قلبي بسيار نادر بود  انفاركتوس ميوكارد و.داشتند

ضرورت آشنايي كامل و دقيق دندانپزشكان از با توجه به 

گرش ي پزشكي و اهميت برخورداري از آگاهي و ن هافوريت

 اين مطالعه با هدف ارزيابي  هاكافي در هنگام بروز فوريت

ي پزشكي در مطب هاي دندانپزشكي و  هافراواني اورژانس

بررسي آگاهي و نگرش دندانپزشكان در مواجهه با اين 

  . گرفت انجامها فوريت

  روش ها مواد و

 تحليلي و -در اين پژوهش كه از نوع مطالعات توصيفي 

مقطعي است جامعه مورد مطالعه دندانپزشكان عمومي شهر 

 و حجم نمونه تعداد كل دندانپزشكان 84در سال زاهدان 

 براي .بودعمومي شهر زاهدان در زمان جمع آوري اطالعات 

دندانپزشكان عمومي از س دراجراي اين پژوهش ابتدا آمار و آ

دريافت شد و سپس با مراجعه به محل سازمان نظام پزشكي 

تهيه شده بود در اختيار  قبل  ازكار آنان پرسشنامه هايي كه

                                      
1. Cardiopulmonary resuscitation 
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آنان قرار گرفت و دندانپزشكان شخصاً نسبت به تكميل آن 

 نيازي به ذكر تكميل پرسشنامه اختياري بود و .اقدام نمودند

   .ره نظام پزشكي وي نبودنام دندانپزشك يا شما

 سوال مربوط به اطالعات دموگرافيك 5 ،در پرسشنامه

 سال ، دانشگاه محل تحصيل، جنس،دندانپزشك شامل سن

فراغت از تحصيل و شركت يا عدم شركت دندانپزشك در 

براي بررسي عقايد  . وجود داشتCPRموزش آي  هاكارگاه

وان سوال  عن4 ،ي پزشكي هادندانپزشكان در آموزش فوريت

نگرشي مطرح گرديد كه دريافت امتياز مثبت به معناي نگرش 

بطور كلي نگرش مثبت  .و باور مثبت افراد به اين سواالت بود

. و فني بود كه حداقل به دو سوال نگرش پاسخ مثبت مي داد

 10سواالت طراحي شده براي سنجش آگاهي دندانپزشكان 

صحيح ا يك پاسخ سوال چهار گزينه اي بود كه هر كدام تنه

  يك ونمرهنمودن پاسخ صحيح پزشك با مشخص دان دن.داشت

و به طور  دريافت مي كردنمره صفر غلط در صورت پاسخ 

 ، سوال در گروه آگاهي ضعيف3 تا 1 كلي با پاسخ صحيح به

ال در گروه خوب و س10 تا 8ال در گروه متوسط و و س7 تا 4

 وقوع فوريت هاي  بعالوه يك سوال دربارة.طبقه بندي شدند

گذشته همراه پزشكي در مطب هاي دندانپزشكي طي يك سال 

  .با نوع فوريت مطرح شده بود

مجموع (پس از تكميل پرسشنامه نمرات مربوط به آگاهي 

 و )10 حداقل صفر و حداكثر ،نمرات پاسخ هاي صحيح

 حداقل صفر و ،مجموع نمرات پاسخ هاي صحيح(نگرش 

 جهت بررسي .ا استخراج گرديداز پرسشنامه ه) 4حداكثر 

وقوع فوريت هاي پزشكي عالوه بر طرح سوال مبني بر وقوع 

براساس  اورژانس متداول 16 ،فوريت طي يك سال گذشته

 ،مطالعات قبلي مطرح گرديده بود تا با آناليز نهايي

ي تجزيه و  ها روش.هاي شايع نيز بررسي شوند اورژانس

همبستگي پيرسون بود كه  و تست t-testتحليل آماري آزمون 

 سپس . انجام شدSPSS 12با استفاده از نرم افزار كامپيوتري 

نتايج بدست آمده به صورت جداول و نمودارها استخراج 

 .گرديد

 

  يافته ها 

 84از تعداد كل دندانپزشكان عمومي شهر زاهدان در سال 

 نفر 2در مطالعه شركت نمودند و تنها % 7/96 ) نفر64(

شركت در مطالعه و پركردن پرسشنامه امتناع از %) 3/3(

 نفر 22 مذكر و%) 7/67( نفر 42 تعداد  از بين اين.نمودند

  .مونث بودند%) 3/32(

تعداد دندانپزشكان عمومي شهر ( نمونهبه علت حجم كم 

 جهت آناليز آماري دانشگاه محل تحصيل را به دو )زاهدان

دان و افراد زاهدانشگاه علوم پزشكي موختگان آگروه دانش 

 بر اين . طبقه بندي نموديم هاموخته از ساير دانشگاهآدانش 

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  دانش آموختگان %7/59اساس 

 6/31 نمونه ها ميانگين سني . بودند هاو بقيه از ساير دانشگاه

مدت زمان سپري شده پس از فراغت از سال و ميانگين 

 جوان بودن جامعه مورد  سال بود كه نشان دهندة9/4تحصيل 

  .باشد مي مامطالعه 

 CPRي  هادر زمينه شركت يا عدم شركت در كارگاه

  هادر اين كارگاه %)1/37(حدود يك سوم دندانپزشكان 

يش از نيمي از دندانپزشكان مورد مطالعه ب .شركت كرده بودند

در طول يك سال گذشته با حداقل يك مورد فوريت پزشكي 

 هيچ برخوردي را با موارد  %9/41 مواجه شده بودند و

  .اورژانس گزارش نكردند

از بين فوريت هاي گزارش شده هيپوتانسيون وضعيتي 

 ساير . شايع ترين مورد اورژانس گزارش شده بود،%)1/31(

  . آورده شده است1موارد اورژانس در جدول 

  بررسي نگرش 

چهار سوال مطرح جهت بررسي نگرش دندانپزشكان 

افراد % 61 ،كه در جمع بندي نمرات نهايي ،)2 جدول(گرديد 

 به اين معنا كه نگرش و باور .امتياز مثبت دريافت نمودند

بر اساس آزمون همبستگي پيرسون  .اكثريت افراد مثبت بود

 همبستگي معني داري يافت ،بين نگرش دندانپزشكان و سن

همچنين بين نگرش و مدت زمان  .)=61/0r و =941/0P (نشد

ده پس از فراغت از تحصيل نيز همبستگي معني داري سپري ش

  ).=113/0r و =381/0P (يافت نشد
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  بررسي آگاهي 

در زمينه برخورد با براي ارزيابي آگاهي دندانپزشكان 

 مالك پاسخ به ده ، در مطبفوريت هاي تهديدكننده حيات

داراي آگاهي  از دندانپزشكان %1/87 .سوال طراحي شده بود

 )3 تا 1نمرات ( ضعيف آگاهي% 7/9 ،)7 تا 4 تنمرا( متوسط

  . داشتند)8-10نمرات ( آگاهي خوب از آنان %2/3 تنها و

 ،سن  بين آگاهي و پيرسون تست همبستگيبراساس

همچنين  .)=08/0r و =53/0P (داري يافت نشد همبستگي معني

بين آگاهي و مدت زمان سپري شده پس از فراغت از تحصيل 

) =064/0r و =6/0P (ي يافت نشدنيز همبستگي معني دار

 دانشگاه محل تحصيل و شركت ، آگاهي با جنسميانگين نمره

داري  ارتباط معني CPRي آموزش  هايا عدم شركت در كارگاه

  .)<05/0P( نداشت
 

 

  

  توزيع فراواني فوريت هاي پزشكي رخ داده طي يك سال گذشته در مطب هاي دندانپزشكي شهر زاهدان  :1جدول 

  درصد  تعداد  پزشكيفوريت 

  1/31  14  هيپوتانسيون وضعيتي 

  9/28  13  سنكوپ وازوواگال 

  6/15  7  تشنج 

  9/8  4  مسموميت با داروي بي حسي موضعي 

  7/6  6  سندرم هايپرونتيالسيون 

  4/4  2  انسداد راه هوايي 

  4/4  2  شوك هايپوگاليسميك و هيپرگاليسميك 

  0/100  48  كل 

  
 

 

 

 

  راواني نگرش دندانپزشكان شهر زاهدان در برخورد با فوريت هاي پزشكيتوزيع ف  :2جدول 

    منفي   مثبت

  نگرش
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

ي تئوري و عملي فوريت هاي پزشكي در هنگام تحصيل پاسخگويي كليه  هاآيا آموزش

  نيازها مي باشد ؟ 
3  8/4  59  2/95  

موزي اختصاصي در ارتباط با فوريت هاي پزشكي در آيا نيازي به شركت در دوره هاي باز آ

  دندانپزشكي داريد ؟ 
61  4/98  1  6/1  

  آيا نيازي به تغيير در نحوه آموزش فوريت هاي پزشكي احساس مي كنيد ؟ 

  
61  4/98  1  6/1  

آيا تجهيز كامل مطب براي مقابله با فوريت هاي پزشكي با توجه به نادر بودن آنها مقرون به 

  اشد ؟ صرفه مي ب
33  2/53  29  8/46  

  
 



              

  

 323           4شماره  / 32 دوره / 1387سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

 

 

  بحث 

  حاضردندانپزشكان عمومي شهر زاهدان در مطالعه% 7/96

 تحقيق حاكي از  ايننتايج به دست آمده در .شركت نمودند

عمومي شهر زاهدان اكثريت دندانپزشكان  آن است كه

از نظر آگاهي از فوريت ها در سطح متوسط و خوب ) 3/90%(

 بهنياابه نتايج بدست آمده توسط قرار دارند كه تقريباً مش

از نظر آگاهي در سطح % 8/80  مطالعه كه در آن،)5(باشد مي

 %90نيز حدوداً  Chapman در مطالعه .متوسط به باال بودند

 قابل قبول دريافت كردند كه در راستاي نتايج اين نمره

 برابر يافته هاي  2اين نتايج حدود  )8(.پژوهش مي باشد

Gonzaga 9(سي سطح آگاهي دندانپزشكان برزيلي بوددر برر(، 

كه احتماالً به دليل تمركز بيشتر مطالعة وي بر روي احياي 

   . عروقي بوده است-قلبي 

نسبت %) 8/96(در اين مطالعه نگرش اكثريت دندانپزشكان 

 ارزيابي شد كه تقريباً همسو با مثبتبه فوريت هاي پزشكي 

  )5(. مي باشدبهنيامطالعة  

%) 2/95( اين نتايج اكثريت دندانپزشكان براساس

لي فوريت هاي پزشكي در هنگام مي تئوري و عها آموزش

 كه منطبق بر ،تحصيل را جوابگوي كليه نيازها نمي دانستند

مطالعات  از آمدهدست   و نتايج به)5(بهنيايافته هاي 

Broadbent و Chapman  بر روي دندانپزشكان استراليايي

 اين مطالعه تقريباً تمامي دندانپزشكان از  در)4و8(.باشد مي

شركت در دوره هاي بازآموزي در اين زمينه استقبال نمودند 

 بهنيا اما در مطالعه )10(.بود Atherton مشابه با مطالعه كه كامالً

تعداد كمتري تمايل به شركت در دوره هاي بازآموزي 

اري آن به دليل مسن تر بودن جامعه آمكه احتماالً ) 5(داشتند

مطالعه و بنابراين مشاركت هاي قبلي آنان در اين دوره ها 

  .بوده است

در اين مطالعه تقريباً تمامي دندانپزشكان تغيير در نحوة 

آموزش فوريت هاي پزشكي را خواستار شدند كه كامالً 

  )5(.  مي باشدبهنيامنطبق بر نتايج مطالعة  

تجهيز كامل در تحقيق حاضر بيش از نيمي از دندانپزشكان 

  مطب براي مقابله با فوريت هاي پزشكي را الزم مي ديدند كه

  )5(.مي باشد بهنياتقريباً مشابه نتايج 

معتقد بودند كه به طور كلي بيشتر افراد در اين مطالعه 

توانايي آموزش فوريت هاي پزشكي كافي نبوده و در نتيجه 

ز عالقمندي  اكثريت آنان ني.كافي براي مقابله با آن را ندارند

خود را براي فراگيري آموزش فوريت هاي پزشكي ابراز 

  داشتند و همچنين نحوة آموزش فعلي را ضعيف ارزيابي

ها   بنابراين بازنگري در اين زمينه چه در سطح دانشكده.نمودند

 كمتر از نيمي از دندانپزشكان .و چه پس از آن الزامي است

 هاي پزشكي را تجهيز كامل مطب براي مقابله با فوريت

 اين گروه از افراد يا از شيوع .مقرون به صرفه نمي دانستند

فوريت هاي پزشكي و خطر بالقوه آن اطالع ندارند و يا به 

دليل گراني هزينه ها و عدم وجود قوانين و مقررات و 

هاي اجرايي قوي در اين زمينه اقدام به تجهيز مطب خود  اهرم

  .كي نمي كنندبراي مقابله با فوريت هاي پزش

با توجه به نتايج به دست آمده ارتباط معني داري بين سن 

دندانپزشك با آگاهي و نگرش در زمينه فوريت هاي پزشكي 

بين كه نشان مي دهد در اين زمينه تفاوتي  .يافت نشد

  .دندانپزشكان جوان و مسن وجود ندارد

در بررسي ارتباط بين جنس افراد با آگاهي و نگرش 

 كه هر چند امتياز زنان در آگاهي و نگرش اندكي مشاهده شد

 ،از نظر آماري وجود نداشت اما تفاوت معني داري ،باالتر بود

در مطالعه  اگر چه  .مي باشد بهنيانظر مطابق مطالعة كه از اين 

 اما در ،از نظر عملكرد مردان بهتر از زنان ارزيابي شدند بهنيا

اي پزشكي تفاوتي مورد آگاهي و نگرش در زمينة فوريت ه

  )5(.بين مردان و زنان وجود نداشت

اين مطالعه بين مدت زمان سپري شده پس از فراغت از  در

معني داري يافت نشد، كه تحصيل با آگاهي و نگرش رابطة 

 در تحقيق . مي باشدبهنيا انجام شده توسط برخالف مطالعات 

ده  فارغ التحصيل ش1370 دندانپزشكاني كه پس از سال بهنيا

ي قبل از آن به طور  هابودند نسبت به فارغ التحصيالن سال

 كه علت آن ،)3(محسوسي از آگاهي بهتري برخوردار بودند

ها در حال حاضر و به روزتر  آموزشاحتماالً موثرتر بودن 

 كه البته در ،جديد است بودن اطالعات فارغ التحصيالن
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اد مورد حاضر دامنة مدت زمان فراغت از تحصيل افرمطالعة 

 به ،نمونه ها با توجه به حجم كم و جوان بودن ،مطالعه

  .نمي باشد بهنياگستردگي بررسي  

با توجه به اين كه پيش بيني مي شد شركت يا عدم 

 در آگاهي CPRشركت دندانپزشكان در كارگاه هاي آموزش 

 . اين فاكتور مورد مطالعه قرار گرفت،و نگرش آنان مؤثر باشد

عة آماري ارتباط معني داري بين اين عامل با اما در اين جام

   .آگاهي و  نگرش دندانپزشكان حاصل نشد

اين نتيجه مي تواند به علت حجم كم و جوان بودن 

 و بنابراين شركت كمتر آنها در كارگاه هاي آموزش ها نمونه

CPRباشد .  

كم دندانپزشكان عمومي شهر زاهدان و با توجه به تعداد 

 كم دانش آموختگان هر يك از دانشگاه هاي بنابراين فراواني

 تاثير اين فاكتور در دو گروه دانش آموختگان ،علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و دانش آموختگان ساير 

 كه ارتباط معني داري بين آن با سطح ،ها بررسي شد دانشگاه

به  اين نتيجه با توجه .آگاهي و نگرش دندانپزشكان يافت نشد

 كم دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در تربيت دانشجويان سابقه

 قابل توجيه نمونه هاپزشكي و نيز حجم كم ندكتراي دندا

  .باشد مي

 مطالعات اكثر فوريت هاي پزشكي در فراوانياز نظر 

 ،و هيپوتانسيون وضعيتيسنكوپ وازوواگال  انجام گرفته

ين مطالعه ترين موارد اورژانس بودند كه كامالً منطبق بر ا شايع

  )4و5و10(.است

  نتيجه گيري 

اگرچه در مطالعه حاضر سطح آگاهي و نگرش 

دندانپزشكان عمومي شهر زاهدان مثبت ارزيابي مي شود اما با 

هاي پزشكي در  توجه به وقوع اجتناب ناپذير اورژانس

هاي  يك نياز مشخص براي آموزش هاي دندانپزشكي، مطب

 .داردعملي بيشتر به دندانپزشكان وجود 

  شكر و قدردانيت

دانشگاه علوم پزشكي ژوهشي پعاونت مبدين وسيله از 

تقدير و  كه حمايت مالي اين تحقيق را به عهده داشتند زاهدان

  . شودميشكر ت
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