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 دندان موثر است؟ آیا نوبت كاری بر سالمت دهان و
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در گزارش هاي علمی آمده است که رفتارهاي تغذیه اي نوبت کاران دچار تغییراتی نظیر بـی نظمـی در   : مقدمه و اهمیت موضوع

تنقالت و استفاده بیشتر از نوشیدن هایی ، فست فودها، انند غذاهاي شیریناستفاده بیشتر از برخی مواد غذایی م، ساعات صرف غذا
 مانند چاي و قهوه می شود. لذا این سوال مطرح است که آیا نوبت کاري با اثرات منفی بر سالمت دهان و دندان همراه است؟

گروهی از ارائه کننده خدمات سـالمت در  سالمت دهان و دندان ، 0333-35طی مطالعه اي مقطعی در سال هاي : هامواد و روش 
پنج بیمارستانبزرگ آموزشی و تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران با انجام معاینات بالینی و محاسـبه شـاخص متـداول در خصـوص     

خص ( مورد بررسی قرار گرفت. پردازش داده ها با استفاده از شـا Decayed Missing Filling Teeth-DMFTسالمت دهان و دندان )
 هاي آمار توصیفی و استنباطی مانند آزمون مجذور کاي و رگرسیون چند متغیره انجام پذیرفت.

همچنین رفتارهاي DMFTتفاوت آماري معنی داري بین پرسنل نوبت کار و غیر نوبت کار از حیث شاخص ، با توجه به نتایج: نتایج
شد. البته آزمون آماري رگرسیون چند متغیره از وجود ارتباط معنی دهان شویه( مشاهده ن، نخ دندان، بهداشتی )استفاده از مسواک

 (p<0.001دار آماري بین سن و سالمت دهان و دندان حکایت داشت. )
عـدم تفـاوت معنـی دار    ، با توجه به نقش رفتارهاي بهداشتی بعنوان موثرترین عامل در پیشگیري از بیماري هاي پریودنتـال : بحث

دندان گروه هاي نوبت کار و غیر نوبت کار را می توان ناشی از عدم تفاوت معنی دار آمـاري در رفتارهـاي   آماري در سالمت دهان و 
 بهداشتی آنها دانست. 

گرچه نتایج این مطالعه از عدم تفاوت قابل مالحظه در خصوص سالمت دهان و دندان بین پرسنل نوبـت کـار و غیـر    : نتیجه گیری
ضرورت انجام پژوهش هاي بیشتر پیرامون این موضوع در نوبـت کـاران   ، ل فقدان مطالعات گستردهاما بدلی، نوبت کار حکایت داشت

 احساس می شود.
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