
 1388 پاييز، سهي ي دهم، شمارهدوره                                                                                                         مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

222 

  هاي دندانپزشكيدندانپزشكان در رابطه با موارد اورژانس در مطبكاركرد  ميزان آگاهي و
  
 

  ***سپيده اورندي ، **زهرا عطايي ،* مريم السادات هاشمي پور

  

عضـو مركـز تحقيقـات بيماريهـاي      -ي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانهاي دهان دانشكدهاستاديار گروه آموزشي تشخيص و بيماري *
  دهان و دندان كرمان

  ي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانهاي دهان دانشكدهيار گروه آموزشي تشخيص و بيماريدانش **
  دندانپزشك ***
  
  

  چكيده 
 كـافي اورژانـس  داشتن تجهيزات و داروهـاي الزم و  ينه علمي و با فوريت هاي پزشكي نيازمند به داشتن زم روياروييآمادگي در  :بيان مساله

  . است
دندانپزشكان در رابطه بـا مـوارد اورژانـس در    كاركرد بررسي وضعيت تجهيزات و داروهاي اورژانس و ميزان آگاهي و پژوهش  هدف اين :هدف
  . بود 1386هاي دندانپزشكي شهر كرمان در سال مطب

موجود،  فهرستن ترتيب كه با استفاده از ه ايب. گرفت انجاممقطعي و با استفاده از پرسشنامه  -ه روش توصيفيب بررسي ياد شده :مواد و روش
. از تكميل تحويل گرفتـه شـد   پسهاي فعال مناطق شهري شناسايي و با مراجعه به محل كار آنان پرسشنامه در اختيار آنان قرار گرفت و مطب
 مجذور كـاي و بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاري     ، ) Fisher(، فيشر   (t-test)تي تست هايبا استفاده از آزمون يبررسدست آمده از اين ه هاي بداده

5/13SPSS واكاوي آماري شدند .  
از دندانپزشكان با مورد اورژانس در سـال گذشـته در   ) نفر 25( درصد 7/24. دندانپزشك مورد بررسي قرار گرفتند 101پژوهش در اين  :هايافته

از  درصـد  2/76 .محاسـبه شـد   89/5±39/1آگـاهي   يميـانگين نمـره  . ترين آنها سنكوپ وازودپرسـور بـود  كه شايع ،ب خود برخورد داشتندمط
هـاي دندانپزشـكي از   درمـان  هنگـام هاي پزشكي در اورژانس يپيشينهاز انجام كارهاي دندانپزشكي در مورد  پيشكه بيان كردند، دندانپزشكان 

. يافـت مطب ميزان آگاهي كـاهش مـي   يسابقهكاري، ميزان آگاهي افزايش و با افزايش سن و  هايبا افزايش ساعت. كنندمي بيمار خود سوال
ترين داروهايي كه دندانپزشكان در مطب خود به عنوان داروهاي اورژانس نگهداري مـي كردنـد شـامل قـرص نيتروگليسـرين و      شايع ،همچنين

  .  اكسيژن بود
و متاسفانه شـرايط و   رخ دادهكشورها   ديگرهاي دندانپزشكي كرمان همچون در مطب يكه موارد اورژانس ،نشان داد بررسين اي :گيرينتيجه

هـاي تـدريس در   روش بـا اسـتفاده از  كه عمـدتا بايـد    ،امكانات اورژانس شامل داروها و آموزش كافي در اين زمينه همچنان دچار نقايصي است
  .ها و تهيه بروشورهاي مورد نياز در اين زمينه اصالح شودگاهها، برگزاري كاردانشگاه

  كاركرداورژانس، دندانپزشكان، دارو، آگاهي،  :واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  

    Shiraz Univ Dent J 2009; 10(3): 222-233               15/4/88: تاريخ پذيرش مقاله،  7/10/87 :تاريخ دريافت مقاله
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  درآمد
ــه  ــراد شــمارروزان ــادي از اف ــه  زي ــر جامع ــانزي ــايدرم  ه

كودكان كه در محدوده سني وسيعي از  ،گيرنددندانپزشكي قرار مي
هـاي  از اين افراد داراي بيماري شماري. تا بيماران مسن قرار دارند

درصـد   2/37حـدود  اي كـه  گوناگوني هستند، به گونهسيستميك 
داراي مشـكالت   كشور هلند افراد مراجعه كننده به دندانپزشك در

تنفسـي،   -هـاي قلبـي  ها بيمـاري كه مهمترين آن ،شكي هستندپز
  . )2و  1( تشنج است يپيشينهمغزي و 

حـس  ، اقدامات درمـاني دندانپزشـكي، تجـويز بـي    سويياز 
تواند باعث ناشي از كار دندانپزشكي مي فشارهاي موضعي و كننده

د در بيمار و يا تشـدي  گوناگونهاي بروز تابلوهاي باليني و اورژانس
-دهندهاين موارد نشان .)6 و 5 ،4 ،3( بيماري سيستميك در وي شوند

كـه دندانپزشـك بايسـتي از پـاتوفيزيولوژي     است، اين موضوع  ي
هـا، آثـار داروهـاي گونـاگون و سـاز وكارهـاي       بسياري از بيماري

كافي داشته باشد، در اين  بدن آگاهي گوناگونهاي پيچيده دستگاه
ه طرح درمان يه تشخيص و ارادستيابي ب برافزون تواند صورت مي

  . )3(مناسب، داراي توانايي كافي در برابر موارد اورژانس باشد 
-همچنين امروزه به علت افزايش جمعيت مسـن، پيشـرفت  

بيشتري از بيماران  شمارهاي دندانپزشكي و پزشكي و زنده ماندن 
از بيمـاران بـراي كـار در    شـماري  با مشكالت سيستميك، تمايل 

-تر و افزايش موارد تجويز دارو در حرفهكمتر و طوالنيهاي هلسج

موارد اورژانس در يك مطب دندانپزشكي رو  شماردندانپزشكي،  ي
  .)1( به افزايش است

مــوارد اورژانــس گرچــه جــزء رويــدادهاي شــايع در مطــب 
، ولــي در صــورت رخ دادن جــزء نــاگوارترين نيســتدندانپزشــكي 
ت در يك مطب دندانپزشكي رخ داده كه ممكن اس ،حوادثي هستند

. و بيمار و دندانپزشك را در موقعيتي بسيار مخاطره انگيز قرار دهد
توان به سندرم هيپرونتيالسيون، افزايش ترين اين موارد مياز شايع
شوك هيپو گليسـمي   خون، طوفان تيروييدي، حمالت صرع، فشار

  . )7( اشاره نمود
. اس درمـان آنهاسـت  هاي پزشـكي اسـ  پيشگيري از فوريت

-تجهيزات، مهارت و آمادگي در برابـر اورژانـس   پس از پيشگيري،

هاي پزشكي كـه  هاي پزشكي دومين عامل مهم در درمان فوريت
حصول اطمينان از كافي بودن داروها و تجهيزات اضطراري موجود 

. اسـت هـا  در مطب يكي از موارد آمادگي براي برخورد بـا فوريـت  
ژانس محتوي انـواع داروهـا در بـازار موجـود     هاي اورهرچند كيت

كه خودشان آن را  ،است اما ممكن است دندانپزشكان ترجيح دهند
سازد كـه يـك   اين موضوع امكان آن را فراهم مي. آوري كنندگرد

دندانپزشك مجرب، تنها آن داروهايي را انتخاب كند كه احسـاس  
ـ كند هنگام وقوع فوريتمي رايش خواهنـد  ها بيشترين استفاده را ب

  .)7( داشت
اپـي نفـرين، ديفـن    ( اي از داروهـا اورژانس مجموعـه  تكي

ــرين، دي   ــيژن، نيتروگليس ــدرامين، اكس ــام وهي ــوازمي...)  ازپ  و ل
است ...)  سرساكشن، تورنيكت، تيغه جراحي، آنژيوكت و ساكشن،(

 .)3(انگيز حيـاتي مـورد نيـاز اسـت     هاي مخاطرهفوريت مهاركه در 
كه داروهاي است، اين موضوع  يدهنده نشان اگونگون هايبررسي

دندانپزشـكي در   اورژانسي و وسايل اورژانس بايـد در يـك مطـب   
بـا هـدف بررسـي    پـژوهش  اين . )12و 10،11، 9، 8، 6 ،5( دسترس باشند

وضعيت داروهـا و تجهيـزات كيـت اورژانـس و بررسـي آگـاهي و       
هـاي  ژانـس اور يدر زمينهدندانپزشكان سطح شهر كرمان كاركرد 

  . طراحي شده استپزشكي در دندانپزشكي 
  

  مواد و روش
تحليلـي و از لحـاظ    -توصـيفي  بررسييك  كنونيپژوهش 
مورد نظر در اين  يجامعه. استمقطعي  هايبررسيزماني از دسته 

گيـري  كه بـا روش نمونـه  است، بررسي دندانپزشكان شهر كرمان 
داراي خته اي محقــق ســاپرسشــنامه. شــدندسرشــماري انتخــاب 

-شخصي شامل نام و نام خانوادگي، سن، سـال فـارغ  هاي پرسش

مربوط بـه آگـاهي    هايپرسششده و ياد موارد  ديگرالتحصيلي و 
توسط يكي از دانشجويان سال آخـر بـا مراجعـه بـه مطـب هـاي       

نفر از دندانپزشـكان قـرار داده شـده و     135دندانپزشكي در اختيار 
  . ن را تكميل  نمايندسپس از ايشان خواسته شد كه آ

دندانپزشكان به سازمان نظام پزشكي  فهرست يبراي تهيه
 يپايـه دندانپزشـكان فعـال تهيـه و بـر      فهرستي ازمراجعه شده و 

بـه افـرادي كـه رضـايت     . پـذيرفت  انجـام مراجعه  فهرستهمين 
 پايـه اين پرسشنامه بر . شركت در طرح داشتند پرسشنامه داده شد

  مطالـب مطـرح شـده در كتـاب    ا و به ويژه هپژوهش ديگربررسي 
ي ماالمـد  نوشـته اورژانس هـاي پزشـكي در مطـب دندانپزشـكي     

)Malamed(  ماالمـد   انجام شده توسط هايبررسيو)Malamad(  و
   .)13 و 3،6( تنظيم شدهمكاران  و )Atherton(آدرتن  همكاران و

 بـراي پرسشنامه توسط پژوهشگر،  هايپرسشاز تهيه پس 
 يادكه پرسشنامه  ،روايي پرسشنامه به اين ترتيب عمل شد ارزيابي
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نفر از متخصصـين دانشـكده قـرار داده شـد و از      6در اختيار  شده
د طراحي شده نظر خو پرسشايشان خواسته شد كه در رابطه با هر 

، كامال نامناسب بيان ، كامال مناسب، نامناسبرا به صورت مناسب
آمـار   كارشـناس توسـط   سـش پرآوري براي هـر  گرداز پس . كنند

-پاسـخ درصـد   50تر از كه بيش هاييپرسشتعيين روايي گرديد و 

بودنـد در  دهندگان آن را مناسب و يا كامال مناسب تشخيص داده 
تعيين  برايسپس اين پرسشنامه ابتدايي  .پرسشنامه گنجانده شدند

 ،دندانپزشك عمومي داده شد و از ايشان خواسته شـد  20پايايي به 
روز  10از دوبـاره پـس    .پرسشنامه جواب دهنـد  هايپرسش ه بهك

 هـاي پرسـش ها به همان دندانپزشكان داده شـد تـا بـه    پرسشنامه
در هـر  ياد شده آوري پرسشنامه گرداز پس . پرسشنامه جواب دهند
ها در اختيار متخصص آمـار  پرسشنامه 1386دو مرحله در تابستان 

يايي پرسشنامه بـا اسـتفاده از   پا. قرار داه شد و تعيين پايايي گرديد
تـا   7/0هـا ميـان   پرسـش و پايـايي  ) 76/0( ضريب آلفاي كرونباخ

  .دست آمده ب 95/0
. شده شامل چهـار بخـش اساسـي بـود    ي فراهم پرسشنامه

 بخش اول پرسشنامه، شامل مشخصات دموگرافيك دندانپزشـكان 
 شـمار در بخش دوم، . بود....) سن، جنس، سال فارغ التحصيلي و (
 10 شـمار سوم،  بخشپرسيده شد و در كاركرد پيرامون پرسش  6

 گوناگوناي پيرامون آگاهي در مورد موضوعات چهار گزينه پرسش

پرسشنامه  نهايي بخش در سرانجام .شد مطرح پزشكي هاياورژانس
از داروها و تجهيزات اورژانسي مـورد نيـاز دندانپزشـكان     فهرستي

ته شده بود تا در صـورت موجـود   از دندانپزشكان خواس. قرار داشت
بودن هر كدام از آنها در مطب خـود جلـوي خانـه مربـوط بـه آن      

گردآوري بـه صـورت   . )1ي نگاره( وسيله را عالمت گذاري نمايند
كـه پـس از توضـيح در     ،حضوري در محل كار دندانپزشـكان بـود  

خصوص تكميل پرسشنامه و هدف از تكميـل آن، از دندانپزشـك   
مراجعه به كتب علمي نسبت به تكميل و تحويل  بيخواسته شد تا 
هـا از دندانپزشـكان كسـب    براي تكميل پرسشنامه. آن اقدام نمايد

ه شده، محرمانـه  ينام و اطالعات ارابي هاي اجازه شد و پرسشنامه
دندانپزشـكاني كـه پاسـخ    ميـان  ايجاد تمـايز  براي  .بررسي گرديد

سـت دادنـد، بـراي هـر     درست دادند و دندانپزشكاني كه پاسخ نادر
بـه  صـفر  ي و نزده نمرهنادرست ، هر پاسخ 1 ينمره درستپاسخ 
ه ببراي . آگاهي محاسبه گرديد يشد و در مجموع كل نمرهشمار 

دو  يقبـولي از تبـديل خطـي فاصـله     يدست آوردن حداقل نمره
 يكسب شده بر مبناي فاصـله  يحداكثر نمره و حداقل نمره ،عدد

 رمـز هـا  آوري اطالعـات، داده گـرد از پس . ده شداستفا 10صفر تا 
استفاده شد و فيشر  و مجذور كاي،تي  هايگذاري شده و از آزمون

مـورد   SPSS 5/13ي ها با استفاده از برنامـه دادهي همهدر نهايت 
  . بررسي آماري قرار گرفتند

  
  ه با موارد اورژانس در مطب هاي دندانپزشكيپرسشنامه بررسي ميزان آگاهي و كاركرد دندانپزشكان در رابط :1ي نگاره

  
دندانپزشـك  :      مـدرك تحصـيلي  :         تعداد سـاعات كـاري در روز  :              تعداد بيمار در روز:           سال تاسيس مطب:      سن       □زن        □مرد : جنس

             □دندانپزشك متخصص        □عمومي
   □خير      □بلي  يا دوره كوتاه مدت ويژه اورژانس هاي پزشكي در دندانپزشكي شركت كرده ايد؟ آيا دركارگاه و ●
   □خير     □بلي    آيا در دوران دانشجويي در زمينه اورژانس هاي پزشكي در دندانپزشكي آموزش ديده ايد؟  ●
    □خير       □بلي  ورد با آنها مي باشد؟ آيا نيازي به آموزش مجدد يا جداگانه در زمينه موارد اورژانس و چگونگي برخ●
  □خير      □بلي  آيا قادر به تزريق سرم به بيمار خود مي باشيد؟●
  □خير      □بلي   آيا قادر به تزريق داخل عضالني مي باشيد؟●
  . نوع آن را بنويسيد      :چند مورد    □خير      □آيا در طي يكسال گذشته با مورد اورژانس در مطب خود برخورد داشته ايد؟ بلي●
  □خير      □ريوي سوال مي كنيد؟  بلي -آيا قبل از انجام كار از بيماران خود در مورد ابتال به بيماريهاي سيستميك مهم مانند بيماريهاي قلبي●

  )بيش از يك گزينه را مي توانيد انتخاب كنيد( در صورتيكه جواب مثبت است نوع آن را ذكر كنيد؟
    تكميل پرسشنامه توسط بيمار □  تكميل پرسشنامه توسط دندانپزشك    □  شنامه توسط دستيار     تكميل پرس □ 
  سوال شفاهي توسط دستيار   □  سوال شفاهي توسط دندانپزشك  □ 
  □خير      □بليآيا قبل از انجام كار از بيماران خود در مورد سابقه اورژانس هاي پزشكي حين درمانهاي دندانپزشكي قبلي سوال مي كنيد؟ ●

  )بيش از يك گزينه را مي توانيد انتخاب كنيد( در صورتيكه جواب مثبت است نوع آن را ذكر كنيد؟
  تكميل پرسشنامه توسط بيمار □  تكميل پرسشنامه توسط دندانپزشك    □    تكميل پرسشنامه توسط دستيار □ 
  سوال شفاهي توسط دستيار   □    سوال شفاهي توسط دندانپزشك  □ 
  :سواالت آگاهي 
كداميك از كارهاي زير را بايستي . مي شود) Faint(ضعف  بيماري به دنبال تزريق بي حسي دچار عرق سرد، احساس گرما، رنگ پريدگي شده و به دنبال آن دچار گيجي و-1

  براي اين بيمار انجام داد؟
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      .شسته  قرار دادبيمار را در وضعيت نيمه ن -ب  .بيمار را در وضعيت سوپاين قرار داد -الف
  .به بيمار اكسيژن داده شود -د  .قرار داد uprightبيمار را در وضعيت  -ج
كـداميك  .مي شود) كاهش تعداد ضربان قلب، تعريق تهوع و افزايش تعداد تنفس( خانم باردار در ماه هشتم در هنگام درمانهاي دندانپزشكي دچار  هيپوتانسيون وضعيتي -2 

  انجام مي دهيد؟از افدامات زير را 
  .بيمار را متمايل به سمت  راست در وضعيت سوپاين قرار مي دهيد -ب  .بيمار را متمايل به سمت  چپ در وضعيت سوپاين قرار مي دهيد -الف
  .دهيدرار ميبيمار را متمايل به سمت  راست در وضعيت نيمه نشسته ق -د  .بيمار را متمايل به سمت  چپ در وضعيت نيمه نشسته قرار مي دهيد -ج
بطوريكه در هنگام بلند شدن از صندلي دندانپزشكي دچار سرگيجه و تاري ديد مـي  . بيماري به علت مصرف داروهاي فشارخون دچار هيپوتانسيون ارتواستاتيك شده است-3

  اقدام درماني شما چيست ؟). فشارخون وضعيتي(باشد
  دادن محلول قندي -ج    تماس با اورژانس -ب    دادن داروي فشارخون بيمار -الف
  زشكخواباندن مجدد بيمار بر روي صندلي دندانپزشكي به حالت سوپاين تا بازگشت بيمار به حال عادي و سپس بلند كردن بيمار تحت نظارت دندانپ-د
  دارويي كه معموال بصورت تزريقي براي كنترل حمالت شديد صرع مورد استفاده قرار مي گيرد كدام است؟ -4

  والپرات سديم  -د    فنيتويين -ج  اپي نفرين-ب    امديازپ -الف
ميليگرم، در هنگام انجام كار دندانپزشكي دچار گيجي و اختالل حواس پيشـرونده و درد در   20سال روزانه به مقدار  4بيماري با سابقه مصرف داروهاي استروئيد به مدت  -5

  اولين اقدام چيست؟. ناحيه شكم مي شود
  . فورا آمپول هيدروكورتيزول به صورت داخل عضالني تزريق شود -ب    در وضعيت سوپاين، باز كردن راه هوايي و دادن اكسيژن  قرار دادن بيمار -الف
  .به بيمار سرم دكستروز وصل شود -د    . فورا آمپول هيدروكورتيزول به صورت داخل وريدي تزريق شود -ج
مطب دندانپزشكي مي باشد كه با عالئمي همچون  درد شديد در قفسه سينه، احسـاس خفگـي و افـزايش تعـداد      سندرم هيپرونتيالسيون شايع ترين اورژانس پزشكي در -6

  كداميك از اقدامات زير را در صورتيكه بيمار شما دچار اين وضعيت شود نبايستي انجام داد؟. تنفس همراه مي باشد
  تزريق ميدازوالم -د  تزريق ديازپام  -ج     uprightقرار دادن بيمار در وضعيت -ب    دادن اكسيژن -الف

  كداميك ازگزينه هاي زير براي كنترل شوك ناشي از كاهش قند خون در بيماران ديابتيك در جعبه اورژانس  بايستي باشد؟ -7
  ديازپام، اپي نفرين -د  محلول قندي ، سرم دكستروز، گلوكاگون –ج   سرم دكستروز، ديازپام، اپي نفرين -ب  محلول قندي ، سرم دكستروز، ديازپام -الف

بعد از قرار دادن بيمـار در وضـعيت   . شده است) لرزش شديد دست، تعريق فراوان ، افزايش ضربان قلب و شكم درد( بيماري با پركاري تيروييد دچار  بروز طوفان تيروييد -8
  سوپاين،كداميك از اقدامات زير بايستي براي بيمار انجام شود؟

  تزريق ديازپام  -د    تزريق اپي نفرين  -ج  تزريق هيدروكورتيزول  -ب  ز تزريق سرم دكسترو -الف 
  اقدام به تزريق كدام ماده و از چه طريقي مي كنيد ؟. به همراه ديسترس تنفسي حاد شده است)ادم آنژيونروتيك( بيماري به دنبال تزريق داروي بيحسي دچار تورم لب  -9

  تزريق اپي نفرين به صورت داخل وريدي -ب    زبان يا زير جلدي تزريق اپي نفرين به صورت داخل عضله -الف
  تزريق آنتي هيستامين داخل وريدي  -د    تزريق آنتي هيستامين داخل عضله زبان يا زير جلدي -ج

بعد از  قطع كردن كارهـاي دندانپزشـكي،   .بيمار مسني كه دچار بيماري ايسكميك قلبي است،در هنگام كار دندانپزشكي دچار درد در ناحيه قلب و قفسه سينه مي شود  -10
  اولين اقدام چيست؟

  به بيمار) نيفديپين( تجويز كپسول آداالت -د            تجويزقرص نيتروگليسرين به بيمار -ج    قرار دادن نيتروگليسرين زير زباني -ب  تماس با اورژانس -الف
  )بيش از يك مورد را مي توانيد انتخاب كنيد( در مطب خود داشته باشد كدامند؟ به نظر شما حداقل داروهاي اورژانسي كه يك دندانپزشك بايد -11
اكسيژن  سديم بي كربنات  آمپول هيدروكورتيزون   آمپول آنتي هيستامين    آدرنالين   دوپامين    قرص نيتروگليسيرين     نيفيديپين    
آمپول ديازپام   سرم رينگر   آمپول آتروپين    محلول قندي   آمونياك    برونكوديالتور استنشاقي  

  :داروها و لوازم  اورژانس موجود در مطب شما
  

  بلي  لوازم بلي داروها بلي داروها
    ساكشن   برونكوديالتور استنشاقي  آمپول اپي نفرين

    سرساكشن    فنيل افرين    آمپول ديفن هيدرامين
    تورنيكت    دكستروز    اكسيژن

    تيغه جراحي    هيدروكورتيزول آمپول     قرص نيتروگليسرين
    سوزن كريكوتيروتومي    پروپرانول    آمپول ديازپام

    آنژيوكت  آمپول آتروپين  وراپاميل
    ست سرم    آمونياك     آمپول آنتي هيستامين

        سرم قندي    نيفيديپين
     سرم نمكي  ليدوكايين
        سرم رينگر    پروكايين

     دوپامين  سديم بي كربنات
  

  :ساير وسايل اورژانسي موجود در مطب              :داروهاي موجود در مطب ساير
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  هايافته
پرسشنامه در اختيار دندانپزشكان سـطح   135دراين بررسي 

نفر مايل بـه همكـاري در ايـن     28 شمار. شهر كرمان قرار گرفت
هـاي  نيز به داليلي همچون پاسخ پرسشنامه 6 شمارزمينه نبوده و 

هـا  پرسـش درصد از  40از  تربيشبه خگويي مخدوش و يا عدم پاس
از دندانپزشـكان  ) درصد 8/74( نفر 101 پاياندر  .كنار گذاشته شد

 2/75( مـرد  76 [ عمومي و متخصص مورد بررسـي قـرار گرفتنـد   
 ميانگين]. 04/3 =و نسبت مرد به زن) درصد 8/24( زن 25 ،)درصد

منـه  سـال و دا  59/38±94/6 بررسيكنندگان در اين سني شركت
) درصـد  2/77(نفر  78 .دست آمده سال ب 53تا  25سني آنها بين 

 نفـر  21كنندگان در اين بررسي دندانپزشـك عمـومي و   از شركت
از  درصـد  2وضـعيت  ( دندانپزشك متخصص بودنـد ) درصد 8/20(

دهنده خصوصـيات متغيرهـاي   نشان 1 جدول). افراد مشخص نبود
  . استبررسي در حال دموگرافيك در افراد 

  دهنــدگان در كارگــاه و يــا از پاســخ) نفــر 36( درصــد 6/35
  

ــژه يدوره ــاه مــدت وي  هــاي پزشــكي در مطــباورژانــس يكوت
كه در بيان كردند، نفر از افراد  77. دندانپزشكي شركت كرده بودند

هاي دندانپزشـكي آمـوزش   اورژانس يدانشجويي در زمينه يدوره
دهنـدگان  از پاسـخ  درصد 1/93كه  ،اند و اين در وضعيتي بودديده

و يا جداگانه موارد اورژانس ابراز دوباره تمايل خود را جهت آموزش 
از دندانپزشكان با مورد اورژانـس در   )نفر 25( درصد 7/24. داشتند

 هـا تـرين آن كـه شـايع   ،سال گذشته در مطب خود برخورد داشتند
  .سنكوپ وازودپرسور بود

  
  مربوط به آگاهي  هايپرسشبررسي 
چگونگي برخورد  يگاهي دندانپزشكان در زمينهآبا  رابطه در

. مطـرح گرديـد   پرسش 10با موارد اورژانس در مطب دندانپزشكي 
 هـاي پرسـش پاسخ گويي دندانپزشكان بـه   يدهندهنشان 2جدول 

 هـاي پرسش يهمهدر اين جدول . استمطرح شده در اين زمينه 
  .اند پاسخ توصيف شدهبي درصد پاسخ درست، نادرست و  يپايهبر 

  در دندانپزشكان شهر كرمان گوناگونخصوصيات متغيرهاي دموگرافيك  :1 جدول
  

  جنسيت
 

  متغير مورد بررسي

  كل زن مرد

  دامنهانحراف معيار ميانگين  دامنهانحراف معيار ميانگين  دامنهانحراف معيار  ميانگين

  25-53  94/6  59/38  25-47  91/5  8/34  29-53  16/6  16/39  سن
  1-27  29/5  81/6  1-15  5/4  9/5  1-27  5/5  24/7  )سال(مدت تاسيس مطب 
  2-30  25/5  44/7  3-17 1/4 9/6 2-30 1/6 8/7  تعداد بيمار در روز

  2-9  51/1  91/4  2-8  6/1  2/4  3-9  5/1  1/5  تعداد ساعات كاري در روز
  

   
  )جهت سنجش آگاهي(پرسشنامه  به سواالت هاي درست و نادرست دندانپزشكانفراواني پاسخ :2 جدول

  
  چگونگي پاسخ

  

  سواالت پرسش شده

  )درصد( ، تعدادپاسخ بي  )درصد( ، تعدادنادرستپاسخ )درصد(، تعداددرستپاسخ
  كل  زن  مرد  كل زن مرد كل زن مرد

  1)1(  1)1( -  2)2( 1)1( 1)1( 98)97( 24)8/23( 74)2/73( 1پرسش
  5)5(  2)2(  3) 3(  49)5/48(  13)9/12(  36)6/35(  47)5/46(  11)9/10(  36)6/35(  2پرسش 
  2)2(  1)1(  1)1(  6)9/5(  2)2(  4)4(  93)1/92(  23)8/22(  70)3/69(  3پرسش 
  7)9/6(  4)4(  3)3(  30)7/29(  8)9/7(  22)8/21(  64)4/63(  16)9/15(  48)5/47(  4پرسش 
  21)8/20(  12)9/11(  9)9/8(  60)4/59(  17)9/16(  43)5/42(  20)8/19(  3)3(  17)9/16( 5پرسش 
  10)9/9(  3)3(  7)9/6(  27)7/26( 3)3( 24)8/23( 64)4/63( 21)8/20( 43)6/42( 6پرسش
  3)3(  1)1(  2)2(  27)7/26(  6)9/5(  21)8/20(  71)3/70(  18)9/17(  53)4/52( 7پرسش 
  23)8/22(  15)9/14(  8)9/7(  43)6/42(  9)9/8(  34)7/33(  35)7/34(  8)9/7(  27)7/26( 8پرسش 
  20)8/19(  7)9/6(  13)9/12(  64)4/63( 15)9/14( 49)5/48( 17)8/16( 5)5( 12)9/11( 9پرسش
  1)1(  -  1)1(  14)9/13(  5)5(  9)9/8(  86)1/85(  20)8/19(  66 10پرسش 

  
 عـرق سـرد،   دچـار  حسـي  بـي  تزريـق  دنبال به بيماري :1 پرسش

   احساس گرما، رنگ پريدگي شده و به دنبال آن دچار گيجي و

  
 يك از كارهاي زير را بايسـتي بـراي ايـن بيمـار    كدام. ودضعف ش

  قرار (دهندگان پاسخ درست از پاسخ) نفر 98( درصد 97انجام داد؟ 
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  . را انتخاب كرده بودند) دادن بيمار در وضعيت سوپاين
هـاي  خانم باردار در ماه هشتم در هنگام درمـان  :2 پرسش

ضـربان   رشـما كـاهش  ( دندانپزشكي دچار هيپوتانسيون وضـعيتي 
يـك از  كـدام  .شـود مـي ) تنفس شمارقلب، تعريق تهوع و افزايش 

-از پاسـخ ) نفـر  47( درصـد  5/46 دهيـد؟ اقدامات زير را انجام مي

بيمار را متمايل به سمت  چپ در وضـعيت  ( دهندگان پاسخ درست
  . را انتخاب كرده بودند) دهيمنيمه نشسته قرار مي

ي فشارخون دچار بيماري به علت مصرف داروها :3 پرسش
در هنگام بلند  اي كهبه گونه. هيپوتانسيون ارتواستاتيك شده است

 باشـد شدن از صندلي دندانپزشكي دچار سرگيجه و تاري ديـد مـي  
 93( درصد 1/92اقدام درماني شما چيست؟ ). خون وضعيتي فشار(

بيمـار بـر    يدوبـاره خوابانـدن  ( دهندگان پاسخ درستاز پاسخ) نفر
دندانپزشكي به حالت سوپاين تـا بازگشـت بيمـار بـه     روي صندلي 

را ) حال عادي و سپس بلند كردن بيمار تحت نظارت دندانپزشـك 
  . انتخاب كرده بودند

مهار صورت تزريقي براي ه دارويي كه معموال ب :4پرسش 
 4/63گيرد كدام است؟ شديد صرع مورد استفاده قرار ميهاي حمله
را انتخـاب  ) ديازپام(ان پاسخ درستاز پاسخ دهندگ )نفر 64( درصد

  .كرده بودند
مصرف داروهـاي اسـتروئيد    يپيشينهبيماري با  :5پرسش 

گرم، در هنگام انجام كـار  ميلي 20سال روزانه به مقدار  4به مدت 
حـواس پيشـرونده و درد در    ناهنجـاري دندانپزشكي دچار گيجي و 

) نفـر  20( درصد 8/19؟ اولين اقدام چيست. شودمي شكم يناحيه
قرار دادن بيمار در وضعيت سوپاين، ( پاسخ درست دهندگاناز پاسخ

  .را انتخاب كرده بودند) باز كردن راه هوايي و دادن اكسيژن
سندرم هيپرونتيالسـيون شـايع تـرين اورژانـس      :6پرسش 

مـي همچـون درد   يكه بـا عال بوده، پزشكي در مطب دندانپزشكي 
تـنفس   شـمار ي و افـزايش  سينه، احساس خفگـ  يشديد در قفسه

كـه بيمـار شـما    يك از اقدامات زير را در صورتيكدام. استهمراه 
  از ) نفر 64( درصد 4/63 دچار اين وضعيت شود نبايستي انجام داد؟

  .را انتخاب كرده بودند) دادن اكسيژن( دهندگان پاسخ درستپاسخ
شـوك   مهـار هاي زيـر بـراي   گزينه يك ازكدام :7پرسش 

اورژانـس   ييماران ديابتيك در جعبهاهش قند خون در بناشي از ك
   دهندگان پاسخ درستاز پاسخ) نفر 71( درصد 3/70بايستي باشد؟ 

  .را انتخاب كرده بودند) محلول قندي، سرم دكستروز، گلوكاگون(
  يروئيد دچار بروز طوفان ـركاري تـيماري با پـب :8رسش ـپ

، افزايش ضربان قلـب و  لرزش شديد دست، تعريق فراوان( يدتيروئ
 از قرار دادن بيمار در وضعيت سـوپاين، پس . شده است) شكم درد

 7/34 كداميك از اقدامات زير بايسـتي بـراي بيمـار انجـام شـود؟     
ــد ــر 35( درص ــخ) نف ــت  از پاس ــخ درس ــدگان پاس ــق( دهن  تزري

  .را انتخاب كرده بودند) هيدروكورتيزول
حسـي دچـار   بيماري به دنبال تزريق داروي بـي  :9پرسش 

به همراه ديسترس تنفسـي حـاد شـده     )ادم آنژيونروتيك(تورم لب 
  8/16 كنيـد؟ اقدام به تزريق كدام ماده و از چه طريقـي مـي  . است
تزريق اپـي نفـرين   ( دهندگان پاسخ درستاز پاسخ) نفر 17( درصد

  .را انتخاب كرده بودند) به صورت داخل عضله زبان يا زير جلدي
  سني كه دچار بيماري ايسكميك قلبي بيمار م :10پرسش 

در ناحيه قلـب و قفسـه   در هنگام كار دندانپزشكي دچار درد  است،
 نخسـتين قطع كردن كارهاي دندانپزشـكي،   ازپس . شودسينه مي

 دهندگان پاسخ درستاز پاسخ) نفر 86( درصد 1/85 اقدام چيست؟
  .درا انتخاب كرده بودن) قرار دادن نيتروگليسرين زير زباني(

پاسخ داده  يپايهآگاهي دندانپزشكان در مجموع بر  ينمره
 هاي نادرسـت صفر براي پاسخ يبا احتساب نمره هاپرسششده به 

 10در مجمـوع   درسـت هـاي  يك براي پاسخ يو نمره پاسخبي و 
آگـاهي   يميانگين نمـره . آگاهي پرسشنامه محاسبه گرديدپرسش 

 و زنـان  86/5±37/1مردان(نمره محاسبه شد  10از  39/1±89/5
دست ه ب 9 يو حداكثر نمره 1 آگاهي ينمره حداقل ).45/1±96/5
   وجـود نداشـت  ادار معنـ  يدو جنس از نظر آمـاري تفـاوت   ميان. آمد

)8/0 p = (،  يدندانپزشكان متخصص و عمومي تفـاوت  ميانگرچه 
وضـعيت   يدهندهنشان 3جدول  ،) = p 04/0( وجود داشت دارامعن

. اسـت هاي دندانپزشـكي  اورژانس يندانپزشكان در زمينهآگاهي د
دندانپزشكان  آگاهي وضعيت 75و  50، 25ارزيابي صدك  يپايه بر

  .گرديدبندي بخشخوب  وب و بسيار، متوسط، خبه ضعيف
كاهش ميـزان آگـاهي   ادار ميان معن يدر اين بررسي ارتباط

همچنـين  ).  = p 001/0(دندانپزشكان با افزايش سن وجود داشت 
ساعات كاري در هفته ميـزان آگـاهي نيـز بيشـتر      شماربا افزايش 

 .اين دو مورد وجود نداشـت ميان  داراگزارش گرديد ولي رابطه معن
كـه بـا افـزايش     ،نتايج آزمون همبستگي خطي پيرسون نشـان داد 

ــه صــورت   ســال ــزان آگــاهي ب   هــاي تاســيس مطــب درصــد مي
معناست كه بـا  به آن و اين يابد دار در دندانپزشكان كاهش ميامعن

زمان تاسيس مطب ميزان اطالعات و آگاهي افراد كـاهش   گذشت
  .يابدمي
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  فراواني وضعيت آگاهي دندانپزشكان در زمينه اورژانسهاي دندانپزشكي :3 جدول
  

 جنسيت
  وضعيت آگاهي

  كل زن مرد
  درصد  فراواني درصد فراواني درصد فراواني

  6/41  42  9/11  12  7/29  30  )1-5(ضعيف
  8/40  25 2/3 3 8/21 22 )6(متوسط
  8/20  21  9/5  6  9/14  15  )7(خوب

  9/12  13  4  4  9/8  9  )≤8(بسيار خوب
  100  101 8/24 25 2/75 76 جمع كل

  
  كاركردمربوط به  هايپرسشبررسي 

  دندانپزشكاناز ) درصد 5/44( نفر 45 كه ،داد نشان بررسي اين      
 درصـد  2/79كـه  در حاليهستند مار خود قادر به تزريق سرم به بي

عضالني آشنايي داشـته   دروناز پاسخ دهندگان با تزريق  )نفر 80(
) نفـر  100( دندانپزشـكان  يهمهتقريبا . هستندو قادر به انجام آن 

از انجام كار دندانپزشـكي از بيمـار خـود در مـورد ابـتال بـه        پيش
-نشـان  4 جـدول . كردنـد هاي مهم سيستميك سوال مـي بيماري

  . استچگونگي انجام اين پرسش از بيماران  يدهنده
از انجام  پيشاز دندانپزشكان اظهار داشتند كه  درصد 2/76

هـاي پزشـكي در   اورژانس يپيشينهكارهاي دندانپزشكي در مورد 
جـدول  . كنندهاي دندانپزشكي از بيمار خود سوال ميدرمان هنگام

. اسـت رسـش از بيمـاران   چگونگي انجـام ايـن پ   يدهندهنشان 5
 دندانپزشـكان در رابطـه بـا مـوارد اورژانـس     ميـان كـاركرد   ارتباط 
تحصيلي،  سن، مدرك جنس، همچون و متغيرهايي در مطب پزشكي

  عين به مطب در روز، سال ـراجـعداد مـفته، تــاعات كاري در هـس

  . دار گزارش نگرديداتاسيس مطب معن
 كان در رابطـه بـا  پاسـخ دندانپزشـ   يدهنـده نشان 6جدول 

كه يك دندانپزشك بايستي در مطب خـود   ،حداقل داروهايي است
از نظـر پاسـخ دهنـدگان بيشـترين داروي مـورد نيـاز       . داشته باشد

 تـرين شـايع  .اكسيژن و كمتـرين داروي مـورد نيـاز دوپـامين بـود     

داروهـاي   عنـوان  دندانپزشـكان در مطـب خـود بـه     كـه  داروهايي
شــامل قــرص نيتروگليســيرين و  ،دكردنــاورژانـس نگهــداري مــي 

اكسيژن بود و كمترين دارويي كه دندانپزشكان در مطب خـود بـه   
اطالعات . عنوان داروي اورژانس نگهداري مي كردند دوپامين بود

كه ميانگين كـل داروهـاي اورژانـس     ،دهددست آمده نشان ميه ب
و ميـانگين كـل لـوازم      درصد 6/19موجود در مطب دندانپزشكان 

 7جدول . استدرصد  4/31انس موجود در مطب دندانپزشكان اورژ
داروها و لوازم اورژانسي موجود در مطـب هـاي    يدهندهنشان 8و 

  .ستادندانپزشكي شهر كرمان 

  
  هاي سيستميكچگونگي پرسش از بيماران در رابطه با بيماري يهاي دندانپزشكان در زمينهفراواني پاسخ :4 جدول

  
 جنسيت

  گزينه 
  كل زن مرد

  درصد  شمار  درصد شمار درصد شمار
  8/15  16 2 2 8/13 14 تكميل پرسشنامه توسط دستيار

  8/15  16  1  1  8/14  15توسط دندانپزشك  پرسشنامه تكميل
  4/58  59  8/16 17 6/41 42 تكميل پرسشنامه توسط بيمار

  3/73  74  8/21 22 5/51 52 دندانپزشكشفاهي توسطپرسش
  9/6  7  3  3  4  4 وسط دستيار شفاهي ت پرسش

 

  
  هاي دندانپزشكان در زمينه چگونگي پرسش از بيماران در رابطه با موارد اورژانس پزشكي قبليفراواني پاسخ :5 جدول

  
جنسيت

  گزينه 
  كل زن مرد

  درصد  شمار  درصد شمار درصد شمار
  9/5  6  -  -  6  6 تكميل پرسشنامه توسط دستيار 

  8/16  17  2  2  8/14  15ندانپزشك پرسشنامه توسط د تكميل
  7/28  29 9 9 7/19 20 تكميل پرسشنامه توسط بيمار

  4/62  63  8/15  16  6/46  47 شفاهي  توسط دندانپزشك پرسش
  2  2  2  2  -  - شفاهي توسط دستيار  پرسش
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  هاي دندانپزشكان شهر كرمان در مورد داروهاي اورژانسي مورد نياز در مطبفراواني پاسخ: 6 جدول
  

  درصد  فراواني نام دارو درصد فراواني نام دارو
  8/16  17 نيفيديپين 95 96 اكسيژن

  4/56  57  آمپول ديازپام  9/6  7  سديم بيكربنات
  8/19  20  سرم رينگر  5/51  52  آمپول هيدروكورتيزون

  9/9  10 آمپول آتروپين 4/55 56 هيستامينآمپول آنتي
  1/85  86  آب قند  6/37  38  آدرنالين

  9/10  11  آمونياك  2  2  ميندوپا
  7/31  32  برونكوديالتور استنشاقي  2/76  77  قرص نيتروگليسيرين

  
جنسـيت بـا ميـزان     يآزمون مجذور كاي رابطـه  يپايهبر 

شد كـه ميـانگين    مشاهدهداروها و لوازم اورژانس موجود در مطب 
داروها و لوازم  اورژانسي موجود در مطب دندانپزشـكان مـرد    شمار

  ، كه بيشترين درصد استدرصد  8/21رصد و در مطب زنان د 2/37
 همچنين بـر . ادار استمربوط به گروه مردان بوده و اين ارتباط معن

كـه هـر چـه     ،مـي شـود   مشـاهده دست آمده ه اطالعات بي پايه
كاري دندانپزشكان بيشـتر شـده ميـزان داروهـا و لـوازم       يپيشينه

  ستگي معكوسي وجود اورژانسي موجود در مطب كمتر بوده و همب
  . دار گزارش نگرديداگرچه رابطه بين اين دو متغير معن. داشت

ساعات كاري دندانپزشكان ميان شمار در اين بررسي ارتباط 
دار ادر هفته و ميزان داروها و لوازم اورژانسي موجود در مطب معنـ 

سـاعات كـاري در    شـمار ين معنا كه با افزايش ه اب. گزارش گرديد
. يابـد داروهاي اورژانسـي در مطـب نيـز افـزايش مـي      هفته ميزان

ميزان داروها و وسايل  اورژانسي در مطب و  ميانهمچنين ارتباط 
ـ . دار گزارش گرديـد امدرك تحصيلي دندانپزشكان نيز معن ـ ب ن ه اي

داروهـا و   شـمار هـاي دندانپزشـكان متخصـص    معنا كه در مطـب 
گـزارش  از مطـب دندانپزشـكان عمـومي     تروسايل اورژانـس بيشـ  

مـوارد اورژانـس رخ داده بـا    فيشـر شـمار    آزمون يپايهبر . گرديد
كـه   ،شـود مـي  مشـاهده ميزان داروهاي اورژانس موجود در مطب 

در مطـب تـاثيري در افـزايش     رخ دادهبيشتر موارد اورژانس  شمار
هــا ميــان آنميــزان داروهــاي اورژانــس موجــود نداشــته اســت و  

. نيسـت دار اگرچه ايـن رابطـه معنـ    .همبستگي معكوس وجود دارد
  

  توزيع فراواني داروهاي اورژانسي موجود در مطب دندانپزشكان شهر كرمان :7 جدول
  

  درصد  فراواني نام دارو درصد فراواني نام دارو
  8/12  12  برونكوديالتور استنشاقي 5/47 48 آمپول اپي نفرين

  3  3  فنيل افرين  8/12  13  آمپول ديفن هيدرامين
  8/18  19  دكستروز  5/49  50  ژناكسي

  8/19  20  آمپول هيدروكورتيزول  5/52 53 قرص نيتروگليسيرين
  8/22  23  پروپرانولول  7/31  32  آمپول ديازپام

  6  6  آمپول آتروپين  2  2  وراپاميل
  2  2 آمونياك 7/25 26 آمپول آنتي هيستامين

  8/19  20  سرم قندي  4  4  نيفديپين
  7/30  31 كيسرم نم 8/19 20 ليدوكايين
  8/16  17  سرم رينگر  7/30  31  پروكايين

  1  1  دوپامين  4  4  سديم بي كربنات
  

  توزيع فراواني لوازم اورژانسي موجود در مطب دندانپزشكان شهر كرمان :8 جدول
  درصد فراواني لوازم

  5/59  60  ساكشن 
  5/59  60  سرساكشن
 6 6 تورنيكت

  5/61  62  تيغه جراحي
 2 2 يسوزن كريكوتيروتوم

  9/13  14  آنژيوكت
  8/17  18  ست سرم
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  بحث
ــاهي و    ــزان آگ ــي مي ــن بررس ــاردر اي ــر از   101كرد ك نف

دندانپزشكان شهر كرمان در رابطه با مـوارد اورژانـس پزشـكي در    
وقوع اورژانـس پزشـكي در مطـب    . مطب مورد بررسي قرار گرفت

بـراي  درسـت  دندانپزشكي در صورت عدم آمـادگي و تشـخيص نا  
از  برخـي اي تلخ و ناراحت كننده است، زيـرا در  زشك تجربهدندانپ

-موارد به سرعت تبديل به فاجعه شده و جان بيمار را به خطر مـي 

هاي مطبهر چند آمار دقيقي از تلفات اين گونه حوادث در . اندازد
گـزارش   هـاي هران وجود ندارد، ولي مطابق مقالدندانپزشكي در اي

له، دندانپزشـكان  اايـن مسـ   ياندازه از ترشده به خاطر اهميت بيش
بيني قبلي داشته بايد هميشه اطالعات علمي كافي، آمادگي و پيش

هـاي  ها در سطح دنيا احتمال بروز اورژانسبررسيي پايه بر. باشند
كـه   اسـت  درصـد  5/2تا 08/0 ميانپزشكي در مطب دندانپزشكي 

انجـام شـده   در بررسـي  . )24-14 ،9( باشدنها سنكوپ ميآترين شايع
ميـزان بـروز    )Goodday(گـوددي   و )Morrison(موريسون  توسط

 مورد براي هر دندانپزشـك در  5/7موارد اورژانسي در دندانپزشكي 
   .)20( ساله اعالم شده است 10يك دوره 

هـاي  هـاي پزشـكي را بـا درمـان    فوريت بيشترخوشبختانه 
-قنـد مـي   اي مانند سوپاين كردن بيمار، دادن اكسيژن و آبساده

تـر  هاي دقيـق ولي تشخيص موارد مشكل و درمان. توان رفع نمود
دندانپزشـكان در ايـن    يميـانگين نمـره  . نياز به دانش كـافي دارد 

ايـن ميـزان آگـاهي بـا     . گزارش گرديد10از   89/5±39/1بررسي 
 يكه متوسط نمره )25( بيرنگ و همكارانجام شده توسط انبررسي 

هـاي پزشـكي را    اورژانس يان در زمينهآگاهي دندانپزشكان اصفه
دارد، گرچـه  ، همخـواني  گزارش كردنـد  10از  42/5 ±81/1برابر 

علـت  . )26 و 24، 17 ،14 ،9(است تر پايين هاپژوهشاز  شمارينسبت به 
آموزشي در طي تحصيل و  درستريزي برنامه نبودآن ممكن است 

 اجراي دستور كه لزوم ،آموزشي باشد سمينارهاي در نداشتن شركت
 پيـاپي انجمن دندانپزشكي آمريكا مبني بر آموزش  2002سال كار 

   .)22و  20، 6، 3( كنددندانپزشكان در زمينه اورژانس را مشخص مي
دو جنس از نظر آماري  ميانكه  ،نشان داد بررسينتايج اين 

ــ يدر زمينــه ــدا داراآگــاهي تفــاوت معن  ميــان، گرچــه ردوجــود ن
. وجـود داشـت   دارامعنـ  يو عمومي تفـاوت  دندانپزشكان متخصص

 ميـان كـه ارتبـاطي    ،نيـز نشـان داد   )25( بيرنگ و همكارانبررسي 
جنسـيت و   ميـان ارتبـاط  نبود  .ميزان آگاهي و جنسيت وجود ندارد

 يهاي تقريبا يكسان در زمينهآموزش يدهندهآگاهي نشان ينمره

التحصـيلي  از فـارغ  پسموراد اورژانس در زمان دانشجويي و حتي 
دندانپزشـك عمـومي و   ( مدرك تحصيلي ميانوجود ارتباط . است

كـه  اسـت،  اين موضـوع   يدهندهو ميزان آگاهي نشان) متخصص
دندانپزشـكي و يـا    يافزايش معلومات و تحصيل بيشـتر در زمينـه  

هاي علمي و خواندن كتب بيشتر سبب افزايش شركت در كنفرانس
كـه  به دليل اينفزون بر اين، ا. آگاهي در متخصصين گرديده است

 اعضاء هيات علمي دانشگاه بوده بررسيبيشتر متخصصين در اين 
شك آگاهي بيشتري نسـبت  است، بي و با محيط علمي در تماس 
   .به دندانپزشكان عمومي دارند
كاهش ميـزان آگـاهي   ميان  دارامعن يدر اين بررسي ارتباط

بـا افـزايش    ،ينهمچنـ . دندانپزشكان با افزايش سن وجود داشـت 
كاري در هفته ميزان آگاهي نيـز بيشـتر گـزارش    هاي شمار ساعت

اين دو مورد وجـود نداشـت كـه    ادار ميان معن يولي رابطه .گرديد
ارتباط . )25(است بيرنگ و همكاران در اين زمينه  بررسيمطابق با 
آگاهي نشانگر ايـن موضـوع    يكار و نمرهي ميان پيشينهمعكوس 

بيشتر به روز نشده ي كار پيشينهت دندانپزشكان با كه اطالعااست 
-له نياز به دورهااين مس. و در اين زمينه پيگيري جدي وجود ندارد

ل اورژانـس را  يهاي باز آموزي براي دندانپزشـكان پيرامـون مسـا   
  .مشخص مي نمايد

 پـيش ) نفر 100( دندانپزشكان يهمهتقريبا  بررسيدر اين 
هاي از بيمار خود در مورد ابتال به بيماري از انجام كار دندانپزشكي

دست آمـده در  ه نتايج ب يپايهبر . كردندمهم سيستميك سوال مي
تـرين  كه سنكوپ وازودپرسـور شـايع   ،، مشخص گرديدبررسياين 
 )7( دباغي و زاده مسگر توسط شده انجام بررسي در .بود اورژانس مورد

و سنگوپ ) درصد 64(خون وضعيتي  بيشترين موارد اورژانس فشار
 انجام شده توسـط  بررسيدر . گزارش گرديد درصد 50وازودپرسور 

 حسـي  يشترين فراواني مربوط به واكنش به داروهـاي بـي  شاپمن ب
و ) درصـد  2/9( ، آنـژين صـدري  )درصـد  14(، صـرع )درصد 4/63(

گيردلـر   همچنـين  .)27( شـد مـي مربوط ) 9/5( شوك هيپوگليسمي
)Girdler (المـد  ما و و همكاران)Malamed (   بيشـترين فراوانـي را

سنكوپ وازوواگال، شوك هيپوگليسمي، آنـژين صـدري  و صـرع    
  .)28و  3( گزارش كردند

ــي ــاي بررس ــط ه ــده توس ــام ش ــن آ انج و  )Atherton(درت
 يـاري و رمضـانيان و   )(Lado الدو و )Stewart(استوارت  ،همكاران
. )30 و 29، 13(ست اسنكوپ  كه بيشترين فراواني مربوط به ،نشان داد

از دندانپزشـكان   شماريكه ممكن است  ،البته بايستي توجه داشت
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موارد سنكوپ را با هيپرونتيالسيون اشتباه گرفته باشد و اين خـود  
  . باشدهاي گوناگون ميان بررسيرد تفاوت مي تواند يكي از موا

مشخص گرديد  بررسيدست آمده در اين ه نتايج ب يپايه بر
درصـد از دندانپزشـكان اصـال بـا      2/75سال گذشته در طول يك 

 بررســيكــه در حــالي در. انــداورژانســي برخــورد نكــرده يحادثــه
بـا   بررسـي درصـد از دندانپزشـكان مـورد     6/5مسگرزاده و دباغي 

  . )7( موارد اورژانس برخورد نداشتند
دندانپزشـكان بيمـار    درصـد  7/14ي بررسي شـاپمن  برپايه

 همچنـين بررسـي  . )27( ال گذشته نداشـتند اورژانسي در طول يكس
 كلي شيوع ميزان كه ،داد نشان )Smith( اسميت و )Girdler( گيردلير

-درصد در طول يكسال مي 62) جز سنكوپه ب( حوادث اورژانسي

  . )28( باشد
كـه   ،دهـد نشـان مـي   هابررسيبا ي بررسي كنوني مقايسه
ندانپزشكي كرمان هاي دبا موارد اورژانسي در مطب شمار رويارويي

شايد يكي از داليل اين موضـوع  . همانند استبسيار كمتر از موارد 
شناخت درست دندانپزشكان كرمان از موارد اورژانسي و يا نداشتن 

عدم كار دندانپزشكي بـراي بيمـاراني بـا مشـكالت سيسـتميك و      
  .  باشددندانپزشكي مي يارجاع آنها به دانشكده
ن بررسي بيشترين داروي مورد نيـاز  دهندگان اياز نظر پاسخ

در ) Haas(هاس  .اكسيژن و كمترين داروي مورد نياز دوپامين بود
به نظر اين . ه دادياي درباره داروهاي اورژانسي ارامقاله 2002سال 

اكسيژن، اپي نفرين، نيتروگليسـيرين، ديفـن هيـدرامين     پژوهشگر
در يـك مطـب    تزريقي يا كلرفنيرآمين، آلبـوترول و آسـپرين بايـد   

 .)31(دندانپزشكي در دسترس باشند 

ترين داروهايي كـه دندانپزشـكان در مطـب خـود بـه      شايع
كردنــد شــامل قــرص مــي عنــوان داروهــاي اورژانــس نگهــداري

كـه   ،دهنـد نشـان مـي  هـا  بررسـي  .نيتروگليسيرين و اكسيژن بـود 
بيشترين داروهاي اورژانسي در مطب دندانپزشكان شامل اكسيژن، 

  . )28 و14، 7(است ين، آسپيراتور راه هوايي، استروئيد آدرنال
هـاي دندانپزشـكي   بيشترين لوازم اورژانس موجود در مطب

 بررسيدر . ساكشن، سرساكشن و تيغه جراحي بودند بررسيدر اين 
انجام شده توسط مسگر زاده و دباغ نيز بيشترين لـوازم اورژانسـي   

 بررسـي گرچه ايـن   .)7( موجود در مطب ساكشن و ست سرم بودند
 شاپمن همخـواني  و همكاران وادرتن  انجام شده توسط بررسيبا 

بيشـترين وسـايل موجـود    هـاي يـاد شـده    بررسـي  زيـرا در  .ندارد
.  )28 و 13( آسپيراتور، راه هوايي و دستگاه احيـا كننـده دسـتي بودنـد    

ه ناخواسته ب رويدادشود هرگونه بايستي توجه داشت آنچه باعث مي
اره شود، وجود حداقلي از وسايل و داروهـاي اورژانـس در   خوبي اد

  . وقت از آنها بهره گرفت بي هدر دادنكه بتوان  ،دسترس است
هـاي  محدوديت وجود داروها و تجهيزات مرتبط با اورژانس

كـه مقـدار داروهـاي در     ،دندانپزشكي مشخص كننده ايـن اسـت  
شده  پيشنهاد دسترس براي مواقع اورژانس كافي نبوده و با مقادير

محدوديت دسترسي . )32و  6(است اختالف زيادي داشته و بسيار كم 
ما به داروها و تجهيزات مـورد نيـاز اورژانـس    بررسي دندانپزشكان 

ها  هاي دندانپزشكي در مقابله با اورژانسكه مطب ،بيانگر آن است
وسايل كافي نداشته و دندانپزشكان نياز به دسترس داشتن وسـايل  

ديگـر بـا    سـويي از . انـد نسي را به اندازه كافي جدي نگرفتـه اورژا
كه با احتمـال زيـاد    ،نبودن وسايل در مطب مي توان نتيجه گرفت

داننـد و تجهيـزات   كار با اين وسـايل را نمـي  ي شيوهدندانپزشكان 
ايـن  . شـده اسـت   پيشـنهاد ها بسيار كمتر از مقادير اورژانس مطب
كـه   2002مريكا در سـال  آپزشكي انجمن دندانكار حالت با دستور 

كه وسايل و داروهاي اورژانسي بايد در دسـترس   ،كندمي پيشنهاد
نهـا را  آاسـتفاده از   يشـيوه دندانپزشك باشند و دندانپزشكان بايد 

  .)22 و 20 ،6 ،3( ندارد همخوانيبدانند 
كاري دندانپزشـكان  ي پيشينهبا افزايش ياد شده در بررسي 
 شـمار و هر چه انس موجود در مطب كمتر بود اورژ ميزان داروهاي

يافـت ميـزان داروهـاي    ساعت كـاري دندانپزشـكان افـزايش مـي    
بيشـتر مـوارد    شـمار . شـد اورژانس موجود در مطب نيز بيشتر مـي 

در مطـب تـاثيري در افـزايش ميـزان داروهـاي       رخ دادهاورژانس 
آنهـا همبسـتگي معكـوس وجـود      ميـان اورژانس موجود نداشت و 

  .)7( داردهمخواني مسگر زاده و دباغ بررسي كه با  ،داشت
  

  نتيجه گيري 
ــه   ــان داد ك ــي نش ــن بررس ــد 7/24 اي ــر 25( درص از  )نف

دندانپزشكان با مورد اورژانس در سال گذشته در مطب خود برخورد 
  . سنكوپ وازودپرسور بود ترين آنهاكه شايع ،داشتند

نمـره   10از  89/5±39/1آگاهي  يميانگين نمره ،همچنين
و با گذشت زمان تاسيس مطب ميزان آگـاهي افـراد كـاهش    است 
دهندگان بيشترين داروي اورژانسي مورد نيـاز  از نظر پاسخ. يابدمي

ـ  . اسـت كمترين داروي مورد نياز دوپامين اكسيژن و  ه اطالعـات ب
كـه ميـانگين كـل داروهـاي اورژانـس       ،دهددست آمده نشان مي

  درصد و ميانگين كل لوازم  6/19دانپزشكان ـطب دنـوجود در مـم
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  . استدرصد  4/31اورژانس موجود در مطب دندانپزشكان 
  

  هاپيشنهاد
هاي الزم در ه آموزشيارا بررسي،هاي اين با توجه به يافته

هاي دندانپزشكي عمومي براي افزايش توانايي علمي و عملي دوره
كنفرانس  يارايه و پزشكي هاياورژانس زمينه در آينده دندانپزشكان

ي بروشـورهاي آموزشـي، تهيـه    يهـاي بـازآموزي، تهيـه   و برنامه
دندانپزشكي  مطب در الزم تجهيزات و نياز مورد داروهاي از فهرستي

و نظارت كافي در تامين آنها براي دندانپزشكان شاغل براي مـرور  

 يهاي مهارتي و الزام دندانپزشكان بـه تهيـه  علمي و انجام تمرين
هـاي پزشـكي وجـود    تجهيزات الزم براي درمان فوريتدارو ها و 

توانـد تحـت نظـر يـك مركـز بـا       مـي  ياد شدهموارد  يهمه. دارد
بـه  هاي الزم با توجه كار دستور يهمهتا  ،سياستگذاري عالي باشد
  .ه گرددياستاندارهاي جهاني ارا

پرسش  يپايهبر  ساورژان لوازم و داروها موارد بررسي اين در
بعدي كيت  هايبررسيپيشنهاد مي شود كه در . شك بوداز دندانپز

تـاريخ   و ضـمنا بـه   گـردد اورژانس توسط پژوهشگر ديـده و ثبـت   
  . مصرف داروها نيز توجه شود

 
****** 
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