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ساله  مراجعه کننده به مراکز   5-6کیفیت زندگی  بهداشت دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در  کودکان 

 بهداشتی درمانی تبریز 

 3دکتر حسین خسرو شاهی 4، فرم شکیب فر3،  دکتر غالم رضا شریفی راد 1،  دکتر  احمدعلی اسالمی   2راحله سلطانی

جویی  شدانشجوی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت،  واحد آموزش سالمت ،مرکز بهداشت شهرستان تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کمیته تحقیقات دان -2

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -1

 دانشگاه آزاد اسالمی قم، واحد قم وزش بهداشت و ارتقاسالمت، استادگروه آم -3

 کارشناس آموزش سالمت ،مرکز بهداشت شهرستان تبریز،دانشگاه علوم پزشکی تبریز -4

 پزشک عمومی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز -3

 

سالمت عمومی کودکان  می باشد . تاثیر سالمت بهداشت دهان و دندان بهداشت دهان و دندان یکی از مهمترین جنبه  : مقدمه و هدف  

ا ببرکیفیت زندگی بویژه در کودکان از اهمیت باالیی برخوردار است و بر فعالیت های روزانه کودکان و والدین آنها تاثیر دارد.این مطالعه 

 130روی    ی مقطعی  برنوع  مطالعه : روش مطالعه گرفت. هدف بررسی   کیفیت زندگی مرتبط  با بهداشت دهان و دندان کودکان انجام

ساله که برای ،دریافت مراقبت های روتین   بهداشتی به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز مراجعه کرده بوده اند انجام گرفت.     5 -3کودک 

 Early Childhood Oral Healthابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد،  کیفیت زندگی مرتبط با سالمت دهان ودندان  کودکان 

Impact Scale(ECOHIS)    (25بود که  توسط والدین  کودکان تکمیل گردید.داده های با استفاده  از نرم افزار) SPSS  و  آزمون

( و  25-43سال)دامنه 3/31  ± 5میانگین سن مادران: یافته ها تجزیه و تحلیل گردید. Pearsonو  Spearmanهای آماری توصیفی و 

درصد تحصیالت  دانشگاهی داشتند. حداقل   10درصد زیر دیپلم و  33درصد خانه دار  ، 4/30بدست آمد.  اکثر مادران    3±0,7کودکان 

دندان  پوسیده داشته اند. از نظر کیفیت زندگی مرتبط با بهداشت دهان و 4درصد شان  بیش از  25درصد کودکان یک دندان پوسیده و  73

درصد   بی خوابی بعلت پوسیدگی دندان را تجربه کرده  24درصد اختالل در خوردن غذا  و  3/13کودکان  درد دندان  ،درصد  41دندان، 

، و رفتار  ( .=P<.001332r ,، تحصیالت والدین )  ( .=P<.001153r ,بودند. کیفیت زندگی مرتبط با پوسیدگی دندان با سن کودک) 

ارتباط معنا داری داشت. همچنین کودکانی که  مسواک زدن را از سنین پایین تر شروع  ( .=P<.001133r ,های بهداشت دهان و دندان) 

 .P<0.001)کرده بودند بطور معناداری کیفیت زندگی بهتری داشتند)

بر اسوواس نتایج بررسووی حاضوور وضووعیت بهداشووت و دهان و دندان کودکان  در حد مطلوب نمی باشوود. اجرای برنامه های   : نتیجه گیری

 مناسب جهت بهبود وضعیت بهداشت دهان و دندان کیفیت  زندگی  مرتبط با  بهداشت دهان و دندان کودکان ضروری به نظر می رسد. 

 داشت دهان و دندان ، رفتارهای بهداشت دهان و دندانکیفیت زندگی  ،  کودکان، به : هاکلید واژه
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