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دانش گاه علوم زپشکی استان سمنان ،دانشکده دندانپزشکی

نگرش کودکان و والدین بر ظاهر دندان پزشکان ،تجربه دندانپزشکی اطفال و ارتباط آن با اضطراب
3

مهدی بابائی هتکه لوئی ،2نجیبه فیروزگان  ،1هاله حالی

 . 5دانشجوی دکترای عمومی ،دندانپزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 .3دانشجوی کارشناسی ،میکروبیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه مازندران بابلسر
 . 9استادیار،گروه اطفال ،دانشكده دندانپزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی مازندران ،ساری ،ایران

مقدمه و هدف :هدف ما از این مطالعه سنجش نگرش کودکان و والدین نسبت به ظاهر دندانپزشکان ،سپس تجربه دندانپزشکی کودک
و ارتباط آن با سطح اضطراب کودک بوده است.
روش مطالعه :مطالعه توصوویفی مقطعی در کلینیک ها و مطب های شووهرسووتان سوواری صووورت گرفت 401 .والدین کودک با اسووتفاده از
پرسشنامه انجمن دانشکده دندانپزشکی ارتقاء سالمت سنگاپور مورد بررسی قرار گرفتند .تصاویر استاندارد شده از مدل هایی با لباسها  ،سن،
جنس و قومیت های مختلف به والدین کودک نشووان داده شوود .اطالعات مربوط به تجربه دندانپزشووکی هر کودک به دسووت آمد .نماینده
والدین سطح ترس کودکان از دندانپزشکی را بر اساس ترس کودکان از برنامه دندانپزشکی خرده مقیاس ( )CFSS-DSارزیابی کرد.
یافتهها :تجهیزات حفاظت فردی () PPEبه انتخاب والدین و کودکان بوده اسوت .لباس رسومی و غیر رسمی به ترتیب توسط کودکان و
والدین ترجیح داده شوود .،والدین  ،دندانپزشووکان زن را برای درمان کودک خود ترجیح می دادند ،در حالی که کودکان یک دندانپزشووک
هم جنس خود را ( )P <0.001ترجیح می دهن د .نشوان داده شوده است که ترجیحات والدین و کودک برای ظاهر دندانپزشک کودک به
طور قابل توجهی متفاوت اسووت ( .)P <0.001نمرات  CFSS-DSبه طور قابل توجهی با تعداد بازدیدکنندگان دندانپزشووکی و همچنین
سوابقه اسوتخراج ( )P = 0.02ارتباط داشوته اسوت ( )P = 0.002اما با جمعیت کودکان DMFT ،و یا ترجیح برای ظاهر دندانپزشک
همراه بود (. )P> 0.05
نتیجه گیری :صورف نظر از سوطح اضووطراب کودک PPE ،به عنوان پوشوش بیش از دیگر گزینه ها از لباس دندانپزشووکان ترجیح داده
شود .کودکان تمایل به انتخاب یک دندانپزشک جوانتر و با جنس و قومیت خود را دارند .والدین تمایل به انتخاب زن جوان دندانپزشک با
قومیوت خود را دارند .تجربه ذهنی چند بازدیدکننده از دندانپزشوووکی  ،نق ش مهمی را در توسوووعه ترس از دندانپزشوووکی نسوووبت به تجربه
پوسیدگی دندان نشان می دهد.
کلید واژهها :دندانپزشکی ،اطفال ،اضطراب
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