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 5934درسال مازندران استان مدارس ابتدایی اول آموزان دانش در dmftشاخص بررسی
 ۳نحوی اعظم، ۰لوئی هتکه بابائی مهدی 

 mahdi.bbei1306@gmail.com . مازندران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته ،دندانپزشکی، عمومی دکترای دانشجوی-۰
 ایران، ساری، مازندران پزشکی علوم دانشگاه، دندانپزشکی دانشکده، اطفال گروه،استادیار -۳

 و هتا  ظرفیتت  یتوستعه  بتر  ستزایی  به تاثیر موضوع این و نیست پوشیده کسی از امروزه دندان و دهان بهداشت اهمیت و هد : مقدمه

 و آنهتا  بر ها میکروارگانیسم اثر و قندی مواد مصرف اثر در که باشد می مزمن بیماری شایعترین دندانی پوسیدگی. دارد جامعه های توانایی
 دنتدان  و دهتان  بهداشت با رابطه در اخیر سال چند خوب های پیشرفت وجود با. شود می ایجاد دندان کلسیفیه نسج رفتن بین از نتیجه در

 .اند بهره بی سالمت سطح این از زیادی تعداد هنوز اما بوده مناسبی دهان سالمت دارای کودکان از بسیاری

 اول مقطتع  آمتوز  دانش ۳۳۳۳ روی بر( Crooss Sectional) مقطعی ازنوع تحلیلی-توصیفی روش به رو پیش ی مطالعه :کار روش

 ایتن  در. گردیدنتد  آوری جمع( RandomSampling) تصادفی گیری نمونه صورت به ها نمونه. پذیرفت انجام  مازندران استان ابتدایی
 .داشتند شرکت مازندران استان از ابتدایی اول مقطع پسر ۰۳۳۳ و دختر ۰۳۳۳ بررسی

 ۰۳۳۳، مطالعته  متورد  پسر ۰۳۳۳ میان از. بودند( %۳۷) پوسیده دندان چند یا یک دارای نفر ۶۳۳، مطالعه مورد دختر ۰۳۳۳ میان از نتایج:

 معیتار  انحتراف . بتود  ۷/۰  و ۰/۳ ترتیت   بته  پسترها  و دخترهتا  بتین  در DMFT معیار انحراف. بودند پوسیده دندان چند یا یک دارای نفر

DMFT معیار انحراف تفکیک به. بود ۰/۳ با برابر کل dT ،mT و fT انحراف تفکیک به. بود ۳/۰ و ۳۳/۰، ۷/۰ ترتی  به دختران بین در 

 .بود ۳/۰ و ۳۳/۰، ۷/۰ ترتی  به پسران بین در fT و dT ،mT معیار

 در مازنتدران  استتان  ابتتدایی  اول آموزان دانش دندان بهداشت وضعیت که دهد می نشان تحقیق این در آمده بدست نتایج :گیری نتیجه

 .شود نزدیک رابطه این در جهانی استاندارهای به تا داشته بیشتر توجه به نیاز ایران

 دندان پوسیدگی، ایران، مازندران استان، ابتدایی اول آموزان دانش ،dmfT :کلیدیکلمات 
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