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 لثه آزاد و بافت همبندی زیر اپیتلیومی  بررسی میزان رضایتمندی بیماران از درمان پیوند

 در شهر اصفهان

 
 *1 ، شیرین رستمی2 ، مصطفی بهاری فر1 سیما کیانی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراندندانی، های  مرکز تحقیقات ایمپلنت 1
 ، اصفهان، ایراندندانپزشک 2

 23/1/1401تاریخ پذیرش:   8/4/1400تاریخ ارائه مقاله: 

 

 چکیده

بررسی عوامل عدم رضایت بیماران پس از پیوند لثه، می تواند منجر به افزایش بینش درمانگر از عوامل مؤثر بر رضایت بیماران و اجرای  مقدمه:

 در شهر اصفهان بود. ،هرچه بهتر درمان شود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان رضایتمندی بیماران از انجام پیوند لثه

 بافت و آزاد نفر از بیمارانی که تحت پیوند لثه 63انجام شد،  1398-1399های  که در سال ،مقطعی -این مطالعه توصیفی در مواد و روش ها:

مورد ارزیابی  ،از پیوند لثه توسط پرسشنامه محقق ساختها  انتخاب و میزان رضایت آن ،طور تصادفیه قرار گرفته بودند، ب اپیتلیومی زیر همبندی

و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه  ANOVA ،t-testآماری های  و آزمون 22نسخه ی  SPSSبا استفاده از نرم افزار ها  قرار گرفت. داده

 (.α=0.05و تحلیل قرار گرفت)

. بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به شتکه در بازه رضایت متوسط قرار دا ،محاسبه گردید 47/3±64/0نمره کلی رضایت بیماران  یافته ها:

جراحی پیوند لثه رعایت بهداشت "و  "موافق درصد 82با  "دادن توضیحات الزم توسط پزشک در مورد فرآیند جراحی پیوند لثه در ابتدای کار"

 38با  "مان درد بعد جراحیمدت ز"موافق بود. همچنین کمترین میزان رضایتمندی مربوط به  درصد 70با  "را برای من آسانتر نموده است

 موافق بود. درصد 43با  "مجاورهای  تطابق رنگ لثه پیوندی با لثه"موافق و  درصد

 د. ظر می رسنمطلوبی داشتند که موفقیت آمیز به  بیماران دریافت کننده پیوند لثه در شهر اصفهان، رضایت نسبتاً نتیجه گیری:
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Introduction: The evaluation of patient satisfaction after gingival graft treatments can increase therapists' knowledge about 

the factors affecting this issue and help render better treatment. The present study aimed to assess patients' satisfaction with 

gingival graft treatments in Isfahan. 

Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study which was conducted in 2019-2020, 63 patients treated 

with free gingival and sub-epithelial connective tissue graft were randomly selected, and their satisfaction with gingival graft 

treatment was evaluated using a questionnaire. Data were analyzed in SPSS software using one-way ANOVA, t-test, and 

spearman (α=0.05). 

Results: The overall patients' satisfaction score was 3.47±0.64, indicating a moderate satisfaction level. There was no 

significant difference in the mean satisfaction scores between male and female subjects (P= 0.762). The highest satisfaction 

was related to "giving the necessary explanations by the doctor about the process of gingival surgery at the beginning of the 

work" (82%) and "gingival surgery has made it easier for me to observe hygiene" (70%). On the other hand, the lowest level 

of satisfaction was related to "duration of pain after surgery" (38%) and "matching gingival color with adjacent gingival"(43%). 

Conclusion: Patients treated with gingival graft had a relatively satisfactory level of satisfaction, indicating the success of 

the treatment. 
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 مقدمه
 تحلیل لثه، ترومای دو فاکتور اتیولوژیک مهم در بروز

ناشي از مسواک زدن و التهاب پریودنتال ناشي از پالک 

باکتریال مي باشد. بنابراین کنترل این دو عامل از بروز و 

همچنین عدم  (1).پیشرفت بیشتر تحلیل، جلوگیری مي کند

بب سها  نه تن ،وجود عرض و ضخامت کافي از لثه چسبنده

نیز ایي زیب از نظركه بل شود مستعد شدن لثه به تحلیل مي

متنوعي برای افزایش عرض لثه های  روش (2).اهمیت دارد

کارائي  بوده وها  نآکه پیوند لثه رایج ترین  استفاده مي شود

های  انواع روش (3).خود را در درازمدت اثبات کرده است

گروه اصلي قرار  4جراحي برای پوشش سطح ریشه در 

ت آزاد بافهای  نرم، پیوندپایه دار بافت های  دارند: پیوند

  (4).و ترکیبي از حاالت فوق GTRنرم، تكنیک 

( پوشاندن سطح 1 توان به: از موارد کاربرد پیوند لثه مي

( 3، ( زیبایي2 ،ریشه دندان جهت کاهش شدت حساسیت

افزایش عرض و ضخامت لثه چسبنده اطراف ایمپلنت و 

مان رستوریتیو یا درهای  قبل از انجام درمان دندان

از مزایای این روش مي توان به   (5).ارتودنسي اشاره کرد

حي، سادگي جرا ،درصد موفقیت و قابلیت پیشگویي باال

 غیرنرمال در حین جراحي و امكان انجامهای  حذف فرنوم

با وجود مزایای گفته  (6).همزمان روی چند دندان اشاره کرد

ثه محدودیت لشده، پیوند لثه دارای مشكالت متعددی نظیر 

در دسترس، انتخاب طرح درمان نامناسب، خونریزی، درد 

و ناراحتي بیمار در محل دهنده پیوند و مشكل زیبایي به 

 (7).باشد دلیل عدم هماهنگي کانتور و رنگ با لثه مجاور مي

از ورده شدن نیآاحساسي است که هنگام بر ،رضایتمندی

 ،درمانيهای  سیستمدر  (8).یا توقع در فرد به وجود مي آید

درصورتیكه موفقیت درمان از انتظارات بیمار بیشتر باشد، 

 هرچه میزان رضایت (9).رضایت از نتیجه به دست مي آید

ر ، بهبودی جسمي و رواني بهتر و سریع تبیشتر باشد بیمار

 به انجام صحیح وبیمار موجب ترغیب صورت مي پذیرد و 

رضایت  (10).شود درماني ميهای  به موقع دستورالعمل

در  ،بیمار به عنوان شاخصي مهم در ارزیابي کیفیت خدمات

در  .میالدی مورد توجه قرار گرفته است 90آمریكا از دهه 

  سنجش 1390وزرات بهداشت و درمان از سال  ،ایران

 (11).ه ای میزان رضایت بیماران را الزامي کرده استدور

به عنوان یكي از شاخص های  ،امروزه رضایتمندی بیمار

 مهم در ارزیابي کیفیت خدمات سالمتي از طرف 

درماني مورد توجه قرار گرفته و -سازمان های بهداشتي

جهت ارتقاء  ،ها سازماناین ارزیابي آن کمک شایاني را به 

 (21).بهبود سطح کیفیت خدماتشان نموده است و

خدمات از مهمترین عوامل مؤثر بر رضایت بیمار از 

مي توان به نحوه ارتباط و تعامل دندانپزشک  ،دندانپزشكي

و کارکنان، نوبت دهي و مدت زمان انتظار بیمار، کیفیت 

درمان انجام شده و نحوه ارائه خدمات، سرعت عمل و 

مهارت دندانپزشک، هزینه ها، رعایت کنترل عفونت، میزان 

ات مبهبودی پس از درمان، دسترسي آسان به محل ارائه خد

و رضایت کلي فرد اشاره کرد. اهمیت ارتباط خوب میان 

دندانپزشک و بیمار در حدی است که در بسیاری از موارد، 

 (10و13).قرار مي دهد تأثیرحاذق بودن دندانپزشک را تحت 

از خدمات  بررسي میزان رضایتمندی بیماران در حوزه

مهمترین  ،Louisianaمطالعه ای در دانشگاه  ،دندانپزشكي

عامل رضایتمندی را هزینه مناسب و سپس ارائه خدمات به 

و  vermylen در مطالعه (41).روز عنوان کرده است



 
 

 چ

   412                          4/ شماره  46/ دوره  1401مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال 

میزان رضایت کلي بیماران از کیفیت ترمیم  (15)،همكاران

 .درمان را به دیگران توصیه مي کردند و بودباال  ،دندانشان

با سطح  ارتباط میزان رضایتمندی Hashim(16)در مطالعه 

 ،نشان داد که افراد با سطح تحصیالت باالتر ،تحصیالت

از خدمات دندانپزشكي را کمترین میزان رضایتمندی 

. در مطالعه ای دیگر در دانشگاه علوم پزشكي تهران، داشتند

افراد از خدمات دندانپزشكي ارایه شده در این  درصد 63

تحقیقي در  درهمچنین  (13).رضایت کلي داشتند دانشكده

مورد میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به دانشكده 

رضایتمندی کلي بیماران از خدمات ارائه  ،دندانپزشكي قم

ورد شد که میزان رضایتمندی را در آبر درصد 68/74شده، 

در مطالعه ای دیگر در  (17).نشان مي داد ،مطلوب حد نسبتاً

پس از درمان  ار که رضایت مندی بیماران اصفهانشهر 

رضایتمندی باالی بیماران گزارش بررسي کرد، ایمپلنت 

به  هک نیز تحقیقي ،در دانشكده دندانپزشكي شاهد (18).شد

 از خدمات دندانپزشكي بررسي میزان رضایتمندی بیماران

ان بیماررضایتمندی  مطلوبي از نشانگر میزان ،پرداخته

 (19).بود

 از آنجا که تاکنون تحقیقات چنداني در زمینه 

رضایت مندی بیماران از پیوند لثه انجام نگرفته است، این 

مي کوشد تا با بررسي همه جانبه عوامل احتمالي  مطالعه

گذار، از طریق یک پرسشنامه، رضایت مندی بیماران  تأثیر

 (CTG) ( و پیوند بافت همبند لثهFGGرا از پیوند لثه آزاد)

  ارزیابي نماید.

 هامواد و روش 

ر د که یک مطالعه توصیفي مي باشد ،پژوهش حاضر

 35مرد و  25) مراجعه کنندگاننفر از  63 روی 1398سال 

ر دندانپزشكي شه تخصصيهای  و کلینیکها  به مطب زن(

این  .انجام شد ،بودندکاندیدای درمان پیوند لثه که  اصفهان

در دسترس های  نمونه جمعیت به روش انتخاب آسان از

 داوطلب بیمارانشامل  ،ورودهای  معیار انتخاب شدند.

سالمت  ،سال 60تا  18 ی سنيانجام درمان پیوند لثه در بازه

دارویي یا های  ، عدم انجام درمانسیستمیک و رواني

عدم بارداری و شیردهي بود. و  جراحي طي یک ماه گذشته

همكاری الزم، استعمال خروج بیماران شامل عدم های معیار

مناسب بود. به منظور یا کنترل پالک نا الكل دخانیات،

 استفاده شد گردآوری اطالعات، از پرسشنامه محقق ساخت

(. پس از بررسي روایي صوری، به منظور بررسي 1)پیوست 

از گروه کارشناسان خواسته شد که با توجه  ،روایي محتوایي

طبق الگوی زیر به  ،عهبا هدف مطال سئوالبه هماهنگي هر 

 (:Lawshe)الگوی  نمره دهند سئوالهر 

  1با هماهنگي زیاد: سئوال

  2با هماهنگي متوسط: سئوال

 3با هماهنگي کم: سئوال

از کارشناسان خواسته شد که در مورد هر  ،عالوه بر آن

وم مرق ،اگر نظر یا پیشنهاد خاصي دارند ،تسئواالکدام از 

حذف  ،کسب نمودند 3تا  2نمره  تي کهسئواالسپس  .نمایند

به  سئوال 17 در نهایت،بدین ترتیب و  و یا اصالح شدند

ت پرسشنامه نهایي انتخاب شد. در ضمن برای سئواالعنوان 

 آزمونباز-روش آزمون ت پرسشنامه ازسئواالي ئتعیین پایا

( محاسبه α=92/0استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ )

ای تنظیم گردید که رضایت ت به گونه سئواالگردید. 

از زیبایي، درد پس از مختلف اعم از های  بیماران از جنبه

 دهان و کارآیيپیوند، مدت زمان سپری شده تا بازگشت 

من ض ؛به صورت تفكیک شده بررسي شوددرمان  کارآیي

آنكه رضایت کلي بیماران از درمان و ارتباط آن با یكسری 

 گذار در قالب اهداف فرعي بررسي شد. تأثیرهای  فاکتور

 روش دو از یكي به ،ورودهای  معیار واجد بیماران

 و دندش درمان اپیتلیال-ساب همبند پیوند یا آزاد لثه پیوند

 غذایي رژیم بهداشت، رعایت شامل ،عمل از پس دستورات
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 یمارانب به یكسان طوره ب مسكن و بیوتیک آنتي رژیم نرم،

 دموگرافیک تسئواال شامل ،پرسشنامهاول  شد؛ بخش داده

بالفاصله  شده انجام درمان مورد در ای زمینه اطالعات و

 به مربوط تسئواال شامل ،دوم بخش و بعد از جراحي

 جراحي انجام از پس ماه 2 ،بیماران رضایتمندی سنجش

 ،برای امتیاز دهي و تعیین نمره رضایت بیماران شد. تكمیل

از مقیاس لیكرت استفاده گردید. بدین ترتیب که برای هر 

وافق م )ب( نسبتاً بله موافق هستم، سه گزینه )الف( سئوال

 در نظر گرفته شد. ،مخالف هستم )ج( .هستم

امتیاز دهي به این صورت انجام گرفت که در صورت 

و در  2نمره  )ب( گزینه ، 3نمره  انتخاب گزینه )الف(

تعلق گرفت. به استثناء  1نمره  )ج( گزینهصورت انتخاب 

و به  1که در آن به گزینه )الف( نمره هفت و نههای  سئوال

 3نمره  و در صورت انتخاب گزینه)ج( 2گزینه )ب( نمره 

نشان دهنده رضایت  25تا  15 بنابراین نمره .تعلق گرفت

 36 رضایت متوسط و نمره نشان دهنده 35تا  26 کم، نمره

رضایت زیاد بود. آنالیز آماری با استفاده  دهندهنشان  45تا 

 صورت پذیرفت. جهت مقایسه 22رژن و SPSSاز نرم افزار 

از  ،تحصیليهای  سني و گروههای  در گروهها  میانگین

میانگین در  برای مقایسه ،one way ANOVAآزمون آماری 

دو جنس، دو مكان شهر و روستا و جهت مقایسه ارتباط 

مختلف اقتصادی از های  میانگین نمره رضایت و وضعیت

همچنین  استفاده گردید. Spearman's rhoضریب همبستگي 

شامل میانگین و انحراف معیار و  ،توصیفيهای  از روش

مستقل جهت مقایسه بین دو  Tآزمون  فواصل اطمینان و

 (.α= 05/0)جنس استفاده شد

 ها  یافته

نفر با میانگین سني  63مطالعه شامل  جمعیت مورد

خانم  ،نفر 38و  مرد ،نفر از بیماران 25بود.  80/10±34/36

خصوصیات دموگرافیک این افراد را نشان  ،1 جدول. بودند

 29 ،لبخند در رابطه با نقش پیوند لثه در زیبایي مي دهد.

مثبت  تأثیر( موافق درصد 6/42افراد شرکت کننده ) نفر از

( اعالم درصد 3/68نفر ) 43 بر زیبایي بودند. پیوند لثه

در حد  پیوند لثهکردند که مشكالت مربوط به جراحي 

( اظهار داشتند درصد 1/11نفر ) 7ست و اانتظارشان بوده 

بیشتر از حد انتظارشان بوده است. در رابطه  ،که مشكالت

یعني  ،بیش از نیمي از افراد ،با آسانتر شدن رعایت بهداشت

ناحیه ( عقیده داشتند که تمیز کردن درصد 9/69نفر ) 44

 .پیوندی آسانتر شده است

( اظهار داشتند که پیوند درصد6/47نفر از افراد ) سي

لثه باعث افزایش اعتماد به نفس و ارتقاء برخورد اجتماعي 

شان شده است. درباره نظر افراد راجع به منطقي بودن هزینه 

( اظهار داشتند که هزینه قابل درصد 46نفر ) 29پیوند لثه، 

قبول بوده است. توزیع فراواني پاسخگویي بیماران به 

آمده است. نمره کلي  2جدول  سئواالت پرسشنامه در

محاسبه گردید که در بازه  47/3±64/0رضایت بیماران 

 . شترضایت متوسط قرار دا

، بین میانگین نمره رضایت T-testبر اساس نتایج آزمون 

( تفاوت 45/3±65/0و زن ) (51/3±64/0در دو جنس مرد )

(. همچنین بین میانگین P=762/0) معناداری وجود نداشت

رضایت افراد ساکن در شهر و روستا نیز تفاوت معنادار نمره 

 .(P=048/0) نبود
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 مختلفهای  توزیع فراواني افراد شرکت کننده در مطالعه بر حسب شاخص : 1 جدول

 معیار انحراف ±میانگین درصد تعداد  شاخص آماری

 رضایتمندی

P 

 762/0 51/3 ±64/0 7/39 25 مذکر جنس  

 45/3 ±65/0 3/60 38 نثؤم

 75/0 33/3±89/0 7/12 8 زیر دیپلم میزان تحصیالت

 66/3±52/0 6/20 13 دیپلم

 51/3±68/0 2/30 19 فوق دیپلم

 47/3±58/0 4/25 16 لیسانس

 19/3±73/0 9/7 5 فوق لیسانس

 24/3±64/0 2/3 2 دکترا

 048/0 56/3 ±64/0 8/77 49 شهر  محل زندگي

 17/3 ±59/0 2/22 14 روستا

 087/0 41/3±69/0 0/54 34 قدام مندیبل محل گیرنده پیوند

 17/3±62/0 9/15 10 خلف مندیبل

 82/3±34/0 0/19 12 قدام ماگزیال

 63/3±63/0 1/11 7 خلف ماگزیال

 006/0 95/2 ± 60/0 3/14 9 2رزیدنت سال  رد درمانگرف

 47/3 ± 59/0 7/58 37 3سال رزیدنت

 77/3 ± 62/0 0/27 17 پریودنتیست

 171/0 52/3±63/0 3/87 55 کام محل دهنده پیوند

 91/2±65/0 3/6 4 توبروزیته

 35/3 ±67/0 3/6 4 غیره
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 پاسخ بیماران به سئواالت رضایتمندی توزیع فراواني : 2 جدول

 کامالً محتوی پرسش

 موافق

نظری  موافق

 ندارم

 کامالً مخالف

 خالفم

 میانگین و

 انحراف معیار

 07/1±17/3 3(8/4) 17(27) 14(2/22) 24(1/38) 5(9/7) ته استمثبت داش جراحي پیوند لثه در زیبایي لبخند من تأثیر

مجاور  های طابق خوبي با لثهبعد از جراحي، رنگ لثه پیوندی ت

 دارد

(9/15)10 (0/27)17 (6/28)18 (27)17 (6/1)1 28/3±08/1 

ای ه لثه پیوندی تطابق خوبي با لثههای  بعد از جراحي، لبه

 مجاور دارد.

(0/27)17 (0/27)17 (4/25)16 (19)12 (6/1)1 59/3±13/1 

 08/1±87/2 5(9/7) 24(1/38) 10(9/15) 22(9/34) 2(2/3) د بعد جراحي در حد قابل قبول بودمدت زمان در

ده ته شن برداشآشدت درد قسمتي که پیوند از  ،بعد از جراحي

 بود، در حد قابل تحمل بود

(9/15)10 (6/28)18 (2/30)19 (2/22)14 (2/3)2 32/3±09/1 

ود، ده شده بن زآشدت درد قسمتي که پیوند به  ،بعد از جراحي

 در حد قابل تحمل بود

(3/14)9 (7/31)20 (7/31)20 (6/20)13 (6/1)1 36/3±02/1 

 13/1±55/3 3(8/4) 10(9/15) 12(19) 25(7/39) 13(6/20) جراحي پیوند لثه کاهش یافته است حساسیت دندان بعد از

مشكالت مربوط به جراحي پیوند لثه )مثل خونریزی، درد و 

 خوردن( در حد انتظار من بوده استدشواری در غذا 

(2/30)19 (1/38)24 (6/20)13 (1/11)7 (0/0)0 87/3±97/0 

اشت را برای من آسانتر نموده رعایت بهد ،جراحي پیوند لثه

 است

(5/17)11 (4/52)33 (9/15)10 (7/12)8 (6/1)1 71/3±96/0 

 03/1±35/3 2(2/3) 12(19) 19(2/30) 22(9/34) 8(7/12) ه استمثبت داشت در صحبت کردن من تأثیر ،جراحي پیوند لثه

 81/0±41/3 1(6/1) 6(5/9) 26(3/41) 26(3/41) 4(3/6) کردرا برای من راحت تر ها  جراحي پیوند لثه جویدن غذا

 98/0±68/3 0(0/0) 10(9/15) 13(6/20) 27(9/42) 13(6/20) زمان جراحي پیوند لثه رضایت دارماز مدت  

رماني دهای  هزینه پرداخت شده برای درمان در برابر مزیت

 جراحي پیوند قابل قبول است

(1/11)7 (9/34)22 (19)12 (27)17 (9/7)5 14/3±17/1 

ی کار ر ابتداتوضیحات الزم در مورد فرآیند جراحي پیوند لثه د

 به من داده شده بود

(2/22)14 (60)38 (1/11)7 (8/4)3 (6/1)1 96/3±82/0 

 06/1±69/3 2(2/3) 8(7/12) 11(5/17) 28(4/44) 14(2/22) است پیوند لثه داشتم برآورده شدهانتظاراتي که از 

روابط  رقراریجراحي پیوند لثه باعث بهبود اعتماد به نفس و ب

 اجتماعي من شده است

(2/22)14 (4/25)16 (6/28)18 (2/22)14 (6/1)1 44/3±11/1 

احي جر ؛به دوستان و سایر افرادی که شرایط مثل من دارند

 پیشنهاد مي دهمپیوند لثه را 

(6/20)13 (9/34)22 (9/34)22 (3/6)4 (2/3)2 63/3±99/0 
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 ریانس یكطرفه، بین میانگین نمرهبر اساس آنالیز وا

 دورضایت در افراد تحت درمان توسط رزیدنت سال 

و  (47/3±59/0) سه ( و رزیدنت سال60/0±95/2)

تفاوت معني داری وجود  (77/3±62/0) پریودنتیست

آزمون  ،در تكمیل تحلیل داده ها (.P=006/0) شتدا

نشان داد که بین رضایت بیماران درمان  LSDهمبستگي 

شده توسط دستیاران سال دوم در مقایسه با دستیاران سال 

همچنین دستیاران سال دوم در مقایسه  ( وP=023/0) سوم

 داشتتفاوت معني دار وجود  ،با پریودنتیست ها

(002/0=P)،  درحالیكه بین میانگین رضایت بیماران درمان

فاوت ت ،شده توسط دستیاران سال سوم و پریودنتیست ها

 .(P=089/0) شتمعني داری وجود ندا

 افراد براساس چهار رضایت همینطور بین میانگین نمره

دام باال ق ، خلف پایین،قدام پایین ؛ه گیرنده پیوند شاملناحی

 اختالف معني داری وجود نداشت ،و خلف باال

(087=/0P.)  آزمون واریانس یكطرفه نشان داد که بین

 ،امک ؛میانگین نمره رضایت افراد و محل دهنده پیوند شامل

 تفاوت معني داری وجود ندارد و سایر نواحيتوبروزیته 

(171/0 =P). 

همچنین میانگین نمره رضایت افراد دارای تحصیالت 

، فوق لیسانس زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، ؛شامل مختلف

 مشاهده نشدمعني داری  اختالف ،دکترا و لیسانس

(75/0=P). 

ضریب همبستگي اسپیرمن نشان داد که بین رضایت و 

و همچنین بین  (r=0.373 P=0.127) سابقه کار پریودنتیست

( ارتباط معني r=0.026 ,P=0/841) رضایت و سن بیمار

 .شتداری وجود ندا

 بر فمختلهای  متغیر تأثیر بررسي منظور به ،پایان در

 صورته ب خطي چندگانه مدل رگرسیون آنالیز یكدیگر

 و مستقلهای  متغیر دو هر روی بر (backward) پسرو

 نشان داده 3 جدول در معنادار نتایج که گرفت انجام وابسته

 . است هشد

 زا رضایت با تحصیالتمیزان  ،شده انجام آنالیز طبق

 ایزسهمچنین بین  .داد نشان معكوس رابطه ،پیوند زیبائي

 وجودمعكوس  رابطه پیوند زیبائي از رضایت و پیوند

 کمتری رضایت روستائیان زندگي، محل مورد در. داشت

 با یزن پیوند گیرنده محل. ندنشینان داشتشهر نسبت به

 هندهد ناحیه مورد در. داشت رابطه پیوند زیبایياز  رضایت

 ضایتر بدین صورت که بود مثبت رگرسیون ضریب ،پیوند

 .بود دیگر محل دو از کمتر کام دهنده محل مورد در

( 2)مدل  جراحي از بعد درد از رضایت مورد در

 مورد در مشاهده شد. پیوند معكوس با اندازه همبستگي

 درد از رضایت گرفتن نظر در بدون ،(1)مدل  کلي رضایت

 نشان معكوس همبستگي پیوند اندازه فقط پیوند، زیبایي و

 ردد از رضایت نظرگرفتن در با کلي رضایت مورد در .داد

 زنان يکل رضایت ،پیوند زیبائي از رضایت و جراحي از بعد

 و عمل از بعد درد از رضایتدر ضمن . بود مردان از کمتر

. داد اننش کلي رضایت با مستقیم رابطه پیوند از رضایت

 (3)جدول 
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 تحت بررسيهای  رگرسیون اجزای رضایتمندی برحسب متغیر : 3 جدول

 P-value خطای استاندارد ضریب رگرسیون متغیر نوع رضایتمندی

 <001/0 49/0 -394/2 محل زندگي)روستا( رضایت از زیبایي

 P<001/0 206/0 -146/1 سایز پیوند

 019/0 341/0 43/1 خلفمحل گیرنده 

 002/0 519/0 94/0 محل گیرنده قدام

 - - 0 محل گیرنده خلف ماگزیال

 002/0 519/0 405/2 )کام( نده هناحیه د

 - - 0 سایر

 005/0 147/0 -48/0 سایز پیوند رضایت از میزان درد بعد جراحي

 بحث
ار در ترین معیعنوان کلیدی بایستي به ،رضایت بیمار

اعمال دندانپزشكي مدنظر قرار گیرد. با این حال مطالعه در 

مختلف های  زمینه میزان رضایت بیماران تحت درمان

کمتر  بسیار ،درمانيهای دندانپزشكي نسبت به دیگر فیلد

انجام شده است. رضایتمندی، یک مفهوم چند بُعدی بوده 

خي از این ابعاد پرداخته شده که در هر مطالعه به بررسي بر

شده در مورد میزان اولین مطالعه انجام  ،این پژوهش است.

 صفهانارضایتمندی بیماران دریافت کننده پیوند لثه در شهر 

حاضر، نمره کلي رضایت بیماران طبق نتایج مطالعه بود. 

متوسط رو به باال  محاسبه گردید که رضایت 64/0±47/3

مطالعات مشابه نیز میزان رضایت کلي . در ادرا نشان مي د

 عه. در مطالبودز خدمات دندانپزشكي بررسي شده بیماران ا

بررسي میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به دانشكده 

 میانگین رضایت ،دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم

ورد آبر درصد 68/74کلي بیماران از خدمات ارائه شده، 

همچنین مطالعه  (17).بودمطلوب  شد که در حد نسبتاً

بیماران پس از درمان  در رضایت میزان باالیي از ،دیگری

در دانشكده  (18).نشان داد را اصفهاندر شهر  يایمپلنت دندان

میزان رضایت مندی کلي بیماران از  ،دندانپزشكي شاهد نیز

را نشان داد که نشانگر  51از سقف  93/44میانگین  ،خدمات

 (19).میزان رضایتمندی در حد مطلوب بود

 بیماران کلي ارزیابي رضایت عالوه بر ،مطالعه حاضر

از  اصفهانشهر های  و مطبها  مراجعه کننده به درمانگاه

در رضایت یا  مؤثرعوامل  به بررسي ،درمان پیوند لثه

 این مطالعه گزاره طبق. پرداخت نیزها  آننارضایتي 

جراحي پیوند لثه در  فرآیندتوضیحات الزم در مورد "

دی بیشترین میزان رضایتمن "بودابتدای کار به من داده شده 

ت پرسشنامه به خود اختصا  داد، به سئواالرا از بین 

موافق را  درصد( گزینه موافق و کامالً 82) نفر 52طوریكه 

بر رضایت  مؤثرترین عامل ، مهمداد نشان کهعالمت زدند 

به تعامل خوب میان  ،نظر از عوامل مختلفبیماران، صرف

اره بدندانپزشک و بیمار و همچنین آگاهي دادن به بیمار در

عه حاجي صادقي و در مطال .بودبیماری و نحوه درمان 

برخورد  ،ده دندانپزشكي قم نیزكدر دانش (17)همكاران

 .باالترین میزان رضایت را کسب کرد ،محترمانه دندانپزشک

در دانشكده  (19)در مطالعه جالیر نادری و همكاران

ه بیشترین میزان رضایتمندی در حیط ،دندانپزشكي شاهد نیز

نیروی انساني، مربوط به طرز برخورد دانشجویان و اساتید 

ری دیگر نیز عملكرد رفتاهای  با بیماران بود. همچنین یافته
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از عوامل مهم در ایجاد حس رضایتمندی در دندانپزشک را 

در مطالعه عماد زاده و  (19).کند عنوان ميبیماران 

ارتباطي های  نیز که بر روی بررسي مهارت (20)همكاران

یتمندی ن بر رضاآ تأثیردستیاران تخصصي دندانپزشكي و 

هبود بچنین نتیجه گیری شد که  ؛بیماران انجام گرفته بود

-ارتباطي، اجتماعيهای  جمله مهارتاز  ،مهارتها کلیه

 میانگین افزایشبا  ،موزشرواني، تشخیصي، مشاوره و آ

  .بیماران ارتباط مستقیم دارد رضایتمندی

جراحي پیوند لثه رعایت بهداشت را برای من "گزینه 

درصد موافق، میزان رضایت  70با  "آسانتر نموده است

واند که این مي ت پیوند لثه نشان مي دهد کارآیيباالیي را از 

به علت افزایش عمق وستیبول و نیز افزایش عرض و 

ضخامت لثه کراتینیزه و کاهش حساسیت و درد حین 

های  از سایر گزینه ،همچنین بیماران مسواک زدن باشد.

جراحي پیوند لثه در "پیوند لثه مانند  کارآیيمربوط به 

 جراحي"و  "مثبت داشته است تأثیرصحبت کردن من 

 "را برای من راحت تر کرده استها  پیوند لثه جویدن غذا

به  مشكالت مربوط"رضایت مطلوبي داشتند. گزینه هاینیز 

 درصد 68) "جراحي پیوند لثه در حد انتظار من بوده است

انتظاراتي که از پیوند لثه داشتم برآورده شده "افق( و مو

نیز رضایتمندی زیادی بین موافق(،  درصد 66) "است

مي دهند میزان رضایت کلي  بیماران داشت که همگي نشان

مطلوب بوده و با توجه به عدم وجود  ،بیماران از پیوند لثه

ت توضیحا"اختالف معني دار بین این دو گزینه و گزینه 

مي توان نتیجه گرفت  "الزم قبل از کار داده شده است

 ،توضیحات قبل از کار و آگاه نمودن بیمار از روند درمان

باعث ایجاد انتظارات واقع بینانه و در نهایت رضایت 

 بیماران خواهد شد.

رین رضایت مندی در این مطالعه به ترتیب مربوط کمت

مدت زمان درد بعد جراحي در حد قابل قبول " به گزاره

جراحي شدت  بعد از"گزاره  ،(درصد 38 ،نفر 24) "بود

ن برداشته شده بود، در حد آقسمتي که پیوند از  در درد

 بعد از" گزاره ( ودرصد 44 ،نفر 28) "قابل تحمل بود.

ن زده شده بود، آشدت درد قسمتي که پیوند به  ،راحيج

( بود که درصد 46 ،موافق 29) "در حد قابل تحمل بود.

درد بعد از درمان همگي نشان دهنده رضایت کم در مورد 

. یكي از دالیل کمبود رضایت در این مورد بودندپیوند لثه 

این است که در اکثر موارد دندانپزشكان قبل از درمان به 

میزان  ،آرامش دادن به بیمار و جلب همكاری بیمارمنظور 

درد بعد از عمل را کمتر از حد واقعي توصیف میكنند؛ 

 به هر اگرچه درد در هر صورت برای بیمار نامطلوب است.

 درمان بیماری فعلي ها  حال رسالت دندان پزشک، تن

نمي باشد بلكه هنگامي دندانپزشک را مي توان در عمل 

خود موفق و کارا دانست که عالوه بر  نمودن به وظایف

درمان بیماری، کمترین آسیب و درد را به بیمار وارد کند و 

بتواند درد بعد از عمل را به خوبي مدیریت نماید. امروزه 

میكروسرجری تا حدی توانسته اند های  استفاده از تكنیک

 درد پس از عمل را کاهش دهند. در چندین مطالعه نیز 

ع بیمار از خدمات دندانپزشكي بعد از مراقبت، مهم ترین توق

 (21).کنترل درد عنوان شده است

 بعد از"مربوط به زیبایي از جمله های  ههمچنین گزار 

اور مجهای  جراحي، رنگ لثه پیوندی تطابق خوبي با لثه

جراحي پیوند لثه در زیبایي " ( ودرصد 43نفر  27) "دارد

( نیز درصد 46 ،نفر 29) "مثبت داشته است تأثیرلبخند من 

درصد پاییني از رضایت را نشان مي دهند. از مهمترین 

دالیل رضایت پایین بیماران در این زمینه این است که 

بیشترین محل انجام پیوند در قدام مندیبل و ماگزیال بوده 

رد زیادی دارد و در نتیجه دقت بیشتر ف تأثیرکه روی زیبایي 

د پیونهای  في بسیاری از درماندرمانگر را مي طلبد. از طر

د بلكه گیر لثه در اصل به منظور بهبود زیبایي صورت نمي
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افزایش ناحیه کراتینیزه و کمک به نگهداری  ،هدف از درمان

نجش شاید سنین تسهیل کنترل پالک میباشد؛ دندان و همچ

زیبایي در این گونه موارد موضوعیت کمتری های  معیار

ا از قبل بیمار ر ،است در این مواردداشته باشد و شایسته 

در جریان هدف اصلي درمان قرار دهیم. در مطالعه سلیماني 

نیز که با هدف مقایسه امكان  (22)شایسته و همكاران

بازسازی پاپیال با استفاده از پیوند بافت همبند با و بدون 

Emdogain  انجام گرفته است، زیبایي پیوند و میزان افزایش

 .دمین رضایت بیماران نبوأدر حد ت ،ارتفاع پاپي

 هزینه پرداخت شده برای درمان در برابر "زینه گ

 29با  "قابل قبول است ،درماني جراحي پیوندهای  مزیت

که  دادرضایت کمي را نشان میزان ( هم درصد 46موافق )

. بودیت نسبت به هزینه پرداختي نشان دهنده عدم رضا

گذار بر رضایت است.  تأثیرهزینه خدمات از نكات مهم 

مطالعات نشان دهنده اهمیت میزان نرخ خدمات در میزان 

در این خصو   (13و23و24).رضایت مندی بیماران بوده است

devija ارتباط میان هزینه های  ،اعتقاد دارند (25)و همكاران

میتواند از طریق بیمه های ها  پرداختي بیماران و رضایت آن

 .قرار بگیرد تأثیرماني تحت پوشش دهنده هزینه های در

میزان رضایتمندی با جنس و سطح  ،در مطالعه حاضر

دهنده  نشان ،تحصیالت بیماران ارتباطي نداشت. این یافته

یكسان بودن توقعات هر دو جنس و افراد با سطح 

تحصیالت متفاوت، از خدمات درماني است که با نتیجه 

رضایت  نمرهکه بین میانگین ، (18)مطالعه یقیني و همكاران

( 42/37±04/4( و زن )56/37±6/4) در دو جنس مرد

و مطالعه ی جالیر نادری  گزارش نكردتفاوت معني داری 

که رضایتمندی در سطوح مختلف تحصیلي ، (19)و همكاران

وت معني دار آماری را براساس سطح معني داری آن، تفا

همخواني دارد. مطالعه انجام شده توسط جوالیي  ،نشان نداد

افراد به طور کلي از  درصد 36نشان داد  (15)و همكارانش

ای هخدمات ارائه شده رضایت باالیي داشتند و از بین متغیر

مندی بر رضایت مؤثرتحصیالت مهم ترین عامل  ،دموگرافیک

ان میز ،(26)و همكاران  Da Cunha . اما در مطالعهبیماران بود

جویدن، زیبایي، راحتي بعد  رضایت زنان و مردان در زمینه

. فاوت آماری معني داری مشاهده شداز درمان ایمپلنت، ت

 های مي تواند به دلیل تفاوت ،این تفاوت در دو مطالعه

فرهنگي و اجتماعي در بین دو کشور یا تفاوت در سن 

ت یبیماران شرکت کننده در دو مطالعه و حتي تفاوت در ماه

 (27)و همكاران Hamelin، متفاوت دو جراحي باشد. همچنین

مطالعه ای را در یک مرکز درماني جراحي دست، به منظور 

بر اعتماد و رضایتمندی در رابطه  مؤثرهای  شناخت شاخص

بیمار  122بیمار و پزشک از طریق توزیع پرسشنامه بین 

، سن، تحصیالت و نشان داد جنسها  ادند. نتایج آنانجام د

 تأثیرمیزان درآمد افراد روی نظرشان در مورد پزشک، 

 . ندارد

نشان داد که میانگین نمره رضایت افراد  t-testآزمون 

که  طوریه بروستایي تفاوت معني داری دارد  شهری و

میزان رضایت در افراد شهری بیشتر بود. اما در مطالعه ی 

تفاوت معني داری بین رضایت از  (18)و همكاران یقیني

درمان ایمپلنت افراد ساکن در شهر و روستا دیده نشد. علل 

ام مد بیشتر و انجآشتر بودن رضایت در افراد شهری دربی

بهتر دستورات بعد از عمل مي باشد که باعث مي شود هزینه 

 ،درمان را راحت تر متقبل شوند و درد بعد از درمان کمتری

با توجه به اینكه در این مطالعه مراکز  ضمن درتجربه کنند. 

مي توان یكي از  ؛درماني تحت مطالعه واقع در شهر بودند

دالیل کمتر بودن رضایتمندی در بیماران روستایي را دور 

بودن از مراکز درماني و عدم دسترسي به برخي خدمات 

 دانست. ،پس از درمان

ن ارابین بیم ،میانگین رضایت افراد ،در این پژوهش

 گروه درمانگر متفاوت بود. به طوری درمان شده توسط سه
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ین سال دوم و سوم و ب که رضایت بیمار بین بیماران دستیار

 ودمتفاوت بها  سال دوم و پریودنتیست انبیماران دستیار

ا ه ولي بین بیماران دستیاران سال سوم و پریودنتیست

 واضحتفاوت معني داری وجود نداشت که این امر به طور 

هنوز تجربه کافي  ،به این دلیل است که رزیدنت سال دوم

درد و  ،در انجام عمل ندارد و در نتیجه از لحاظ زیبایي

د، ورده کنآاید نتواند انتظارات بیمار را برمدت زمان عمل ش

در آستانه فارغ التحصیلي است و به  سوم، اما رزیدنت سال

و  یقیني جربه کافي رسیده است. در مطالعهدانش و ت

تفاوت معني داری  ،بین بیماران افراد درمانگر (18)همكاران

این امر میتواند به علت ماهیت متفاوت  ؛وجود نداشت

 باشد. در این دو مطالعه جراحي

مطلوب  میزان رضایت تقریباً ،در مورد زمان جراحي

 از دالیل ،بود. مطالعات نشان داده اند که کاهش زمان انتظار

از عوامل  ،و طوالني شدن زمان درمان (28)رضایت بیماران

 (29).نارضایتي بوده است

نبودن  یكسان باید به ،این مطالعههای  از محدودیت

اشاره کرد که ها  ندرمانگران و سطح متفاوت توانایي آ

مندی کلي میتواند باعث ایجاد خطا در بررسي رضایت

 ،تيآشود در مطالعات  نابراین پیشنهاد ميمراجعین گردد؛ ب

مراجعین در بین میزان رضایتمندی و دالیل عدم رضایت 

از  .مراکز مختلف درماني به صورت جداگانه ارزیابي گردد

 ولین مطالعه انجام شده در زمینها ،نجایي که این پژوهشآ

هان ننده پیوند لثه در شهر اصفرضایتمندی بیماران دریافت ک

 واد و و با توجه به روند روزافزون پیشرفت در م بود

 د ميپیشنها ،مورد استفاده در درمان پیوند لثههای  تكنیک

ارزیابي رضایتمندی بیماران در این زمینه به شكل  ؛گردد

 دوره ای انجام گیرد.
 

 

 

 نتیجه گیری

ر طي د اصفهانپیوند لثه در شهر  بیماران دریافت کننده

مطلوبي را نشان  ، سطح رضایت نسبتا1398ً-99های  سال

 بروز مشكالت ،توجه به اینكه در انجام هر درماني با .دادند

د باعث ایجا ،و سطح انتظار باالی بیماران و عدم برآورد آن

ظر موفقیت آمیز به ن ،نارضایتي مي شود، این میزان رضایت

مي رسد و با بررسي عوامل منجر به عدم رضایت، مي توان 

 .در جهت اجرای بهتر درمان پیوند لثه گام برداشت

 

 ستپیو

 باسمه تعالي

مراجع گرامي این پرسشنامه صرفا برای بررسي رضایتمندی 

شما پس از انجام جراحي پیوند لثه تهیه شده است و این 

اطالعات به صورت محرمانه جهت انجام طرح تحقیقاتي 

صحیح خود ما های  استفاده خواهد شد، امیدوارم با پاسخ

 فرمایید.را در انجام این طرح تحقیقاتي یاری 

 علت مراجعه و انگیزه:

 سن:

 جنس:             مذکر        مونث

میزان تحصیالت :      زیردیپلم      دیپلم     فوق دیپلم     

 لیسانس     فوق لیسانس     دکترا

 محل زندگي:          شهر        روستا

 شرکت کننده محترم لطفا در مقابل هر عبارت یكي از گزینه

کامال موافق، موافق، نظری ندارم، مخالف، کامال های 

 مخالف را انتخاب بفرمایید.

جراحي پیوند لثه در زیبایي لبخند من تأثیر مثبت داشته 

      است.

ای ه بعد از جراحي، رنگ لثه پیوندی تطابق خوبي با لثه

 مجاور دارد.
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ای ه لثه پیوندی تطابق خوبي با لثههای  بعد از جراحي، لبه

 دارد. مجاور

 مدت زمان درد بعد جراحي در حد قابل قبول بود.

ه ن برداشتآبعد از جراحي شدت درد قسمتي که پیوند از 

  شده بود، در حد قابل تحمل بود.

 ن زده شدهآبعد از جراحي شدت درد قسمتي که پیوند به 

 بود، در حد قابل تحمل بود.

 ت.سحساسیت دندان بعد از جراحي پیوند لثه کاهش یافته ا

مشكالت مربوط به جراحي پیوند لثه )مثل خونریزی، درد 

  و دشواری در غذا خوردن( در حد انتظار من بوده است.

جراحي پیوند لثه رعایت بهداشت را برای من آسانتر نموده 

 است.

ه دن من تأثیر مثبت داشتجراحي پیوند لثه در صحبت کر

 است.

 راحت تر کرد.را برای من ها  جراحي پیوند لثه جویدن غذا

 جراحي پیوند لثه رضایت دارم.از مدت زمان  

 درمانيهای  هزینه پرداخت شده برای درمان در برابر مزیت

 جراحي پیوند قابل قبول است.

توضیحات الزم در مورد فرآیند جراحي پیوند لثه در ابتدای 

  کار به من داده شده بود.

 است. لثه داشتم برآورده شده انتظاراتي که از پیوند

جراحي پیوند لثه باعث بهبود اعتماد به نفس و برقراری 

  روابط اجتماعي من شده است.

به دوستان و سایر افرادی که شرایط مثل من دارند جراحي 

  یوند لثه را پیشنهاد مي دهم.پ

 این قسمت توسط فرد درمانگر تكمیل شود:

 وسعت ومحل گیرنده پیوند: 

 …… cmام فک باال :قد       …… cmقدام فک پایین:

       …… cmخلف فک باال :       …… cmخلف فک پایین:

 فرد درمانگر: 

متخصص       3رزیدنت سال       2رزیدنت سال  

 پریودنتولوژی      سابقه کار متخصص:...... 

 محل دهنده پیوند:  کام   توبروزیته  غیره:............
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