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  شهرستان ارومیه سالم کودکان با دیابتیک درمقایسه نوجوانان و کودکان دندان و دهان سالمت بررسی وضعیت
 0، فریبرز سفری 9، رضا نوظهور قره باغ 3، منیره آصفی 5*  آرزو اسدی شورکند

                                                                                                                     هدانشجوی پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومی - 1
Asadi.Arezou1994@yahoo.com  

 دانشجوی پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه - 3
 ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه  مربی دانشکده پرستاری ، مامای – 9
 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران - 0

 مقدمه و هدف

ای برای سالمت کل بدن وی تلقی می شود. سالمت دهان و دندان یکی از مهم ترین ابعاد سالمت فردی است، سالمت دهان هر فرد به عنوان دریچه 

نظور بررسی وضعیت سالمت دهان در یک جامعه ضروری است مطالعات گوناگونی در مقاطع مختلف صورت گیرد تا میزان اثربخشی برنامه بنابراین به م

مان رهای پیشگیری و سالمت دهان و دندان در یک جامعه تعیین شود. همچنین با تشخیص به موقع بیماری های دهان و دندان و سوق دادن افراد به د

روز عوارض مختلف پیشگیری کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر ، بررسی مقایسه ای وضعیت سالمت دهان و دندان در کودکان مبتال به مناسب از ب

 دیابت و کودکان سالم می باشد.

 روش مطالعه

ساله مبتال به  25تا  3بیمار  50مل گیری در دسترس و به صورت دو گروه مورد و شاهد انتخاب شدند. گروه مورد شاافراد مورد مطالعه به روش نمونه 

کودک و نوجوان سالم که ازنظر سن و جنس مشابه گروه مورد بودند، مورد  50دیابت مراجعه کننده به کلینیک های غدد کودکان و گروه کنترل شامل 

 T-testآماری  هایها توسط آزمونت. درنهایت دادهآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه و معاینه بالینی صورت گرفمعاینه و بررسی قرار گرفتند. جمع

 ( و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ANOVAکای دو، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه )

 هایافته

( در گروه  >022/0Pهای شیری )دندانهای بهداشتی در هر دو گروه مورد و شاهد مشابه بود، پوسیدگی رغم این که سطح بهداشت دهان و عادتعلی

های بهداشت دهان در دو (. عادت >03/0Pداری التهاب لثه بیشتری داشتند )داری بیشتر از گروه مورد بود. بیماران دیابتی به طور معنیشاهد به طور معنی

 کردند.ری به دندانپزشک مراجعه میداری نسبت به گروه شاهد به دفعات کمتگروه مشابه بود اما بیماران دیابتی به طور معنی

 گیرینتیجه

تواند در افزایش پوسیدگی دندان و التهاب لثه مؤثر باشد. عالوه بر این اثرات مخرب دیابت بر سالمت دهان و دندان در کنار سایر عوارض جانبی آن می

بیماران جزء  توان نتیجه گرفت که سالمت دهان و دندان اینکنند میمی با توجه به این که بیماران مبتال به دیابت به دفعات کمتری به دندانپزشک مراجعه

هایی جهت های درمانی شان قرار نگرفته که منعکس کننده آگاهی کم بیماران از اثرات بیماری بر سالمت دهان و دندان شان است درنتیجه برنامهاولویت

 شود.ند خون به منظور کاهش اثرات مخرب بیماری بر سالمت دهان و دندان توصیه میافزایش آگاهی بیماران و ترغیب ایشان در جهت کنترل بهتر ق

 هاکلیدواژه

 کودکان دیابتی، کودکان سالم ، بهداشت دهان و دندان 
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