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گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه  5935اسفند ماه  6و5دندان خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش
گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندانپزشکی  دانش

 16 

 

 5930 درسال یدندان یتروما  با ارتباط در شهرسمنان دندانپزشکان یآگاه زانیم یبررس

 

 9، امین نقی پور9راز ،    هانیه3قربانیراهب  ، * 5سمیه کاملی ،5رها تفرجی

 سمنان، سمنان، ایران پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده کودکان، دندانپزشکی گروه -5

 پزشکی سمنان، سمنان، ایران علوم دانشگاه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ، دانشکده پزشکی، -3
 دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده  -9

 شهریور، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گروه 50بلوار   -نویسنده مسئول: سمیه کاملی

 کودکان دندانپزشکی
 13535116006تلفن: 

 so.kameli@yahoo.comایمیل نویسنده مسول:

 

 و هدف مقدمه
ضربه به دندان ها تجربیات ناخوشایندی را برای کودکان فراهم می کند و الزم است اقدامات  معموال صدمات ناشی از 

سریع و مناسبی صورت گیرد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر سمنان در ارتباط با ترامای 

 می باشد. 5930دندانی در سال 
 

 روش مطالعه
نفر(  00رد بررسی، تمامی دندانپزشکان عمومی و متخصص شهر سمنان) به تعداد در این مطالعه مقطعی جمعیت مو 

های تنظیمی بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آوری داده ها از طریق پرسشنامهبودند. جمع

 spss18.0ر مورد استفاده کای اسکوئر _ دقیق فیشر و هم چنین رگرسیون خطی تحلیل داده ها انجام شد    نرم افزا
 در نظر گرفته شد. %5بوده و سطح معنی داری 

 
 یافته ها

( و هم چنین مدت p=10110نتایج نشان داده است دندان پزشکان متخصص آگاهی بیشتری از دندان پزشکان عمومی ) 

 .ی داشته استدندان زمان گذشته از اخرین مطالعه در خصوص ترومای دندانی همبستگی معکوسی با آگاهی از ترومای
 سایر متغیرهای بررسی شده ارتباط معنی داری را با میزان آگاهی از ترومای دندانی نشان نداده است.

 
 نتیجه گیری

با توجه به اینکه مدت زمان گذشته از آخرین مطالعه در خصوص ترومای دندانی همبستگی معکوس با آگاهی از  

های بازآموزی تروما برای دندانپزشکان تاکید میشود. همچنین با توجه به ترومای دندانی دارد لذا شرکت در دوره 
آگاهی بیشتر متخصصین در زمینه ترومای دندانی ارجاع مناسب به متخصص در صورت عدم آگاهی در این زمینه 

 توصیه میشود.
 

 کلید واژه ها
 ترومای دندانی، دندانپزشک، دندان، تروما
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