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تقدیم و تشکر
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،روشنایی بخش تاریکی های زندگانیش ساخت.
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پژوهش مرا راهنمایی کرده و عالمانه همراهیم نمودند تشکرو لطفشان را می ستایم.
همچنین از تمام کسانی که در این راه همراهی ام نموده اند و در علمی نمودن این پژوهش
یاری ام رسانیده اند کمال تشکر را دارم.

چکیده فارسی:

سابقه و هدف:

ترومای دندانی کنترل و درمان آن یکی از مباحث اساسی علم دندانپزشکی است.ترومای دندانی امری شایع بین کودکان و
بزرگساالن است که ممکن است دندان ها بافت های سخت و ساختارهای ساپورت کننده ی دندانی را تحت تاثیر قرار
بدهد .اکنون با کاهش شیوع و شدت پوسیدگی دندان توجه به سمت تروماهای دندانی به عنوان آسیب شایع دندانی در
دوره ی کودکی و نوجوانی افزایش یافته است.از آنجا که آگاهی و عملکرد دندانپزشکان در درمان تروماهای دندانی ضروری
است هدف از انجام این تحقیق ارزیابی آگاهی دندانپزشکان شهر بندرعباس در مورد تروماهای دندانی می باشد
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 ۷-۷بیان مسئله:
ترومای دندانی ،کنترل و درمان آن یکی از مباحث اساسی علم دندان پزشکی است .فراوانی آسیب های ناشی از
ضربه به دندان ها در بسیاری از کشور ها مورد بررسی قرار گرفته که نتایج بررسی ها رقم باالیی را نشان می
دهد( .)۶دندانپزشکانی که در این خصوص مورد مشورت قرار گرفته و در جستجوی راه درمانی پس از ضربه می
باشند ،موظف به درمان بیمار از تمام روشهای ممکن بوده و یا باید سریعا بیمار را به یک متخصص معرفی
نمایند( .)۵میزان آگاهی و مهارت دندانپزشکان عمومی که نتیجه تعلیمات و آموزش هایی است که دریافت کرده
اند ،نقش تعیین کننده ای در اداره صدمات دندانی وارده به کودکان دارد(.)۳
آسیب دندانی اکثرا دندان های قدامی را درگیر می کند و باعث آسیب های جسمی و روحی می شود.ترمیم این
گونه دندان ها ممکن است از ترمیم ساده تا بازسازی های پروتزی متفاوت باشد .پروگنوز دندان های تروما دیده
وابسته به درمان های اضطراری است .آگاهی دندانپزشکان درباره تروماهای دنتوآلوالر بسیار مهم و اساسی
است( .)۵تروماهای دندانی امری شایع بین کودکان و بزرگساالن است که ممکن است دندان ها ،بافت های سخت
و ساختارهای ساپورت کننده ی دندانی را تحت تاثیر قرار بدهد( .)۹زمین خوردن و تصادف ،صدمات ناشی از
دوچرخه سواری و دیگر ورزشها ،صدمات ناشی از تصادفات اتومبیل و همچنین بعضی از بیماریهای خاص مثل
صرع به عنوان عوامل اتیولوژیک شناخته شده صدمات وارده به دندانها مطرح می باشند( .)۱پروگنوز ترومای
دندانی به عواملی هم چون :شدت آسیب  ،کیفیت و مراقبت های اولیه به موقع و پیگیری و مراقبت بستگی دارد.
اکنون با کاهش شیوع و شدت پوسیدگی دندان توجه به سمت تروماهای دندانی به عنوان دومین آسیب شایع
دندانی در دوره کودکی و نوجوانی افزایش یافته است ( Traumatic dental injury (TDI( .)۹به عنوان
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مشکل سالمت عمومی در نظر گرفته می شود دلیل آن هم شیوع زیاد آن ،هزینه های درمانی زیاد ،عوارض
طوالنی مدت سالمت دهانی که شامل درمان های گسترده در طول زندگی فرد خواهد بود ،می باشد TDI .باعث
درد ،مشکالت زیبایی دائمی و فانکشنال و اثرات روانی روی بچه ها و والدین میشود و این حادثه اتفاقی ،غیرقابل
پیش بینی و تصادفی است و نیاز به مراقبت های دندانی دارد ( .)۲مطالعات مختلفی نشان دادند که شاخص های
اجتماعی اقتصادی بر روی بروز  TDIبر دندان های دائمی موثر می باشند .همچنین یکسری از مطالعات ارتباطی
بین سطح درآمد و سطح سواد پایین و بروز  TDIدر کودکان قبل از سن مدرسه را نشان دادند(.)۷
در مورد آسیب های وارده بر دندانهای قدامی تحقیقات زیادی انجام شده است و اکثر محققین معتقدندکه
شکستگی مینا یا مینا و عاج بیشترین صدمات دندانی را شامل می شوند و در اغلب موارد در سانترال های فک باال
رخ می دهند.
آسیب های ساده وارده به دندان ها مانند ترک ها ،شکستگی مینا و شکستگی مینا و عاج به راحتی قابل درمان
هستند .این شکستگی ها نباید بدون درمان باقی بمانند و پوشاندن هرگونه عاج عریان بالفاصله الزم است چرا که
به علت عریان بودن سطح عاج براحتی توسط مایعات دهان ،غذا و باکتری ها آلوده می شود و در نتیجه احتمال
نکروز پالپ خواهد بود .همچنین ساختمان از دست رفته دندان باید بالفاصله جایگزین شود تا مانع از ایجا د
عوارض ناخواسته ای مانند پروتروژن لبیالی ،انحراف یا جابجایی دندانهای مجاور و یا رویش بیش از حد دندانهای
مقابل شود(. )۶۹
از آنجا که آگاهی و عملکرد صحیح دندانپزشکان در درمان تروماهای دندانی مهم و ضروری است هدف از انجام
این تحقیق ارزیابی آگاهی دندانپزشکان شهر بندر عباس در مورد تروماهای دندانی می باشد.
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2-۴مقدمه:
ترومای دندانی کنترل و درمان آن یکی از مباحث اساسی علم دندانپزشکی است.فراوانی آسیب های ناشی از ضربه به دندان ها
در بسیاری از کشورها مورد بررسی قرار گرفته که نتایج بررسی ها رقم باالیی را نشان می دهد(۶۶و.)۶۵
آسیب ناشی از ضربه به دندان ها نشان دهنده ی انتقال حاد انرژنی به دندان و انساج نگهدارنده آن می باشد این مساله باعث
شکستگی و یا جا به جایی دندان ها و یا جدا شدگی و له شدگی بافت های حمایت کننده مثل لثه و استخوان می شود(.)۶۳
ضایعات ناشی از ضربه در دندان های دائمی در درجه اول به دلیل زم ین خوردن و در درجات بعدی به دالیل حوادث رانندگی و
اعمال خشونت آمیز و برخوردهای ورزشی می باشد(.)۶۶-۶۵
نتیجه وقایع آسیب زا وابسته به چند عامل است  :میزان آسیب کیفیت و به هنگام بودن مراقبت های اولیه و پیگیری و مراقبت
(.)۶۹آسیب تروماتیک دهانی عالوه بر اینکه می تواند منجر به ضایعات دندانی و نسوج حمایت کننده دندان شود به صورت
مستقیم یا غیر مستقیم زندگی افراد را توسط تاثیر بر ظاهر افراد تکلم و موقعیت دندان ها تحت تاثیر قرار میدهد (۶۱و .)۶۹این
موضوع دارای اهمیت است که آسیب های تروماتیک دندانی می تواند منجر به مشکالت عملکردی زیبایی روانشناختی و
اجتماعی شود و تاثیر مهمی بر روی کیفیت زندگی فرد داشته باشد(.)۶۲
صدمات دندانی در کودکان و نوجوانان در سراسر جهان یک مشکل جدی بهداشت و سالمت عمومی است که به مقدار زیادی
توسط پزشکان و سیاست گزاران نادیده گرفته شده است(.)-۵۶ ۶۷
در اوایل دهه  ۷۹میالدی آندریاسن فرضیه ای ارائه داد که در آینده احتماال ترومای دندانی از پوسیدگی دندان توجه به سمت
ترومای دندانی به عنوان دومین آسیب شایع دندانی در کودکان و نوجوانی افزایش یافته اشت (۵۵و .)۵۳
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کیفیت و به هنگام بودن مراقبت های اولیه به ایجاد یک نتیجه مطلوب کمک می کند(.)۵۵به خوبی مشخص شده است که
اقدامات پیشگیرانه مانند حفاظت از دندان و صورت در رویداد های ورزشی کمربند های ایمنی و کیسه هوای مورد استفاده در
خودروها می تواند به میزان قابل توجهی شدت صدمات را کاهش دهد(.)۵۹
به طور معمول پذیرفته شده است که تمام آسیب های تروماتیک دندانی بایستی به عنوان اورژانس تلقی و درمان شوند .این
دیدگاه به منظور حفظ راحتی بیمار و کاهش عوارض التیام می باشد.گزارش شده است که تنها  ۵درصد از درمان های اورژانس
ارائه شده توسط پزشکان بیمارستان به سادگی یک دندان بیرون آمده می باشد(.)۵۱

 ۷-۴-۷سن
سن عامل مهمی در دندان های ضربه دیده است تا سن  ۶۵سالگی  ٪۵۹کودکان تجربه آسیبی با درگیری دندان های دائمی
شان داشته اند(.)۶اثر سن بر صدمات و پیش آگهی از سویی نامطلوب است.شرایط مطلوب این است که پالپ دندان کودکان
ذخیره خونی بیشتری در مقایسه با بزرگساالن دارد و توانایی ترمیم آن نیز بهتر است (.)۵۹وضعیت نامطلوب این است که در
دندان هایی که پالپ آنها آسیب دیده و ریشه نابالغ دارند .ممکن است روند رشد ریشه با اختالل مواجه شود در نتیجه ریشه ها
نازک و ضعیف باقی می مانند .شکستگی های ناحیه سرویکال به صورت خودبه خودی و تا حدی در اثر صدمات جزیی در نتیجه
دیواره های نازک عاج اتفاق می افتد(.)۵۲بنابراین به دنبال آسیب دندانی در کودکان باید هر تالشی جهت حفظ حیات پالپ
انجام شود.
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 ۷-۴-۴طبقه بندی
طبقه بندی آسیب های ناشی از ضربه امکان ارتباط و توصیف بهتر اطالعات را فراهم می کند.روشی که در این متن بیان شده
است بر اساس اصالحیه آندریاسن از طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت است(.)۶این سیستم نسبت به سایر روش ها بهتر است
چرا که در سطح بین المللی پذیرفته شده است و یک طرح کلی توصیفی بر اساس شرایط آناتومیک و مالحظات درمانی می
باشد.
الف)شکستگی مینا :فقط مینا را درگیر می کند و شامل لب پریدگی ها و شکستگی های ناکامل یا ترک هایی در مینا است.
ب)شکستگی تاج بدون درگیری پالپ :شکستگی غیر پیچیده ای است که مینا و عاج را بدون باز شدن پالپ شامل می
شود.
ج) شکستگی تاج همراه با درگیری پالپ :شکستگی پیچیده ای است که مینا و عاج را همراه با باز شدن پالپ درگیر می
کند.
د)شکستگی تاج – ریشه :شکستگی دندان که شامل مینا و عاج و سمنتوم ریشه بوده و ممکن است پالپ را درگیر کرده یا
نکرده باشد.
ه)شکستگی ریشه :شکستگی ریشه که فقط سمنتوم عاج و پالپ را در بر می گیرد .به آن شکستگی افقی ریشه هم می
گویند.

و)آسیب های منجر به لق شدن:جابه جایی شامل کوفتگی  ،جا به جایی مختصر ،لق شدن همراه با بیرون آمدن
دندان ،جا به جایی طرفی و لق شدن همراه با جا به جایی دندان به سمت داخل می باشد.
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ز)بیرون افتادن کامل از حفره آلوئول )(Avulsion؛جابه جایی کامل دندان به سمت خارج از حفره دندانی
ح)شکستگی زوائد آلوئول(فک پایین یا فک باال ):شکستگی یا خرد شدگی حفره آلوئول یا زوائد الوئول
 ۷-۷-۴-۴شکستگی مینا:
لب پریدگی ها و ترک های محدود به مینا به خودی خود سبب آسیب به پالپ نمی شوند.پیش آگهی خوب است اما آسیبی که
منجر به شکستگی شده است در عین حال ممکن است دندان را جا به جا کرده باشد .تراشیدن و صاف کردن لبه های ناصاف
دندان یا بازسازی بخش از دست رفته ممکن است تمام آنچه باشد که ضرورت داد(.)۵۷

 ۴-۴-۴-۷شکستگی تاج بدون باز شدن پالپ:
شکستگی تاج که مینا و عاج را بدون باز شدگی پالپ در بر می گیرند به عنوان شکستگی های غیر پیچیده تاج نیز شناخته می
شوند .این صدمات معموال بدون درد شدید هستند و به طور کلی نیاز به مراقبت اورژانس ندارند.پیش آگهی خوب است مگر این
که یک آسیب لق شدگی همراه آن نیز وجود داشته باشد که در این حالت دندان مربوطه ممکن است به دق حساس باشد(.)۳۹
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 ۹-۴-۴-۷شکستگی های تاج همراه با باز شدن پالپ
شکستگی های تاج همراه با باز شدن پالپ مینا عاج و پالپ را درگیر می کند و شکستگی های تاجی پیچیده نیز
نامیده می شود.پالپ باز شده است بنابراین شکستگی پیچیده است .گسترش شکستگی وضعیت تکاملی ریشه و زمانی
که از آسیب گذشته است حائز اهمیت می باشد(.)۵۷
گسترش شکستگی در تعیین نوع درمان پالپ و همچنین نیاز های ترمیمی کمک کننده است .یک شکستگی کوچک
ممکن است تحت درمان پالپ زنده قرار بگیرد(. )۳۹بنابر این امکان بازسازی دندان با کامپوزیت همراه با اسید اچ
وجود دارد.یک شکستگی وسیع ممکن است نیاز به درمان کانال ریشه همراه با قرار دادن پست و کور حمایت کننده
تاج بسته به سن بیمار داشته باشد(.)۳۶
وضعیت تکاملی ریشه عامل مهمی در انتخاب بین پالپوتومی و پالپکتومی است.از آنجا که دندان های نابالغ دیواره های
ریشه ای نازک دارند در این شرایط باید در جهت حفظ پالپ تالش شود تا تکامل ریشه ادامه یابد .بهترین کار
پالپوتومی سطحی (پارسیل ) است .درمان پالپ زنده با یک ترمیم کامپوزیت همراه با اسید اچ دنبال می شودیا قطعه
شکسته مجددا اتصال می یابد.که این روش ها اغلب در دندان های بالغ نیز امکان پذیر است اما اگر گسترش بخش از
دست رفته دندان به حدی باشد که نیاز به بازسازی با روکش وجود داشته باشد درمان کانال ریشه توصیه می
شود(.)۳۵
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 ۲-۴-۴-۷شکستگی تاج – ریشه
این شکستگی ها معموال مایل بوده هم تاج و هم ریشه را درگیر می کنند.در دندان های قدامی به آن ها شکستگی
چیزل مانند می گویند که تاج به صورت مورب شکسته و تا ناحیه زیر لثه به یک سطح ریشه ادامه می یابد (.)۵۷آنها
همانند شکستگی تاج می باشند اما وسیع تر و جدی تر هستند چرا که ریشه را نیز در بر می گیرند .نوع دیگری از
شکستگی وجود دارد که تاج خرد می شود .قطعات فقط به وسیله بخشی از قطعه شکسته که هنوز به لیگامان
پریودنتال متصل است در جای خود باقی می ماند .در تمام این شکستگی ها معموال پالپ باز می شود(.)۳۳
برخالف دیگر انواع صدمات ناشی از ضربه که در دندان های خلفی نادر است شکستگی تاج – ریشه اغلب در دندان
های مولر و پرمولر اتفاق می افتد.شکستگی های کاسب که به زیر لثه گسترش یافته اند شایع است اما از نظر تشخیص
ممکن است شناسایی آن ها در مراحل اولیه مشکل باشد(.)۳۵
 ۱-۴-۴-۷شکستگی های ریشه
شکستگی های ریشه ،شکستگی های ریشه داخل آلوئولی ،شکستگی های افقی ریشه و شکستگی های عرضی ریشه
نامیده می شوند.این شکستگی ها شایع نبوده و ممکن است شناسایی آن ها مشکل باشد ( ۶۳و .)۵۲
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 ۶-۴-۴-۷آسیب های منجر به لق شدن
آسیب های منجر به لق شدن به علت ضربه به ساختمان های حمایت کننده دندان ها است و اغلب به اعصاب و عروق
خونی پالپ آسیب می رساند.علت این امر معموال یک ضربه ناگهانی مثل ضربه یک جسم سفت حین زمین خوردن
است ( ۱و ) ۹به طور کلی هر چه میزان لقی بیشتر باشد (جا به جایی بیشتر ایجاد شود) آسیب وارده به پریودنشیم و
پالپ دندان بیشتر خواهد بود(.)۵۲

 ۱-۴-۴-۷کوفتگی
دندان فقط به دق حساس است .افزایش لقی وجود ندارد و دندان جا به جا شده است .دندان ممکن است به آزمایش
های حیات پالپ به طور طبیعی پاسخ دهد و هیچ تغییر رادیوگرافی دیده نمی شود ۱(.و )۹

 ۸-۴-۴-۷بیرون افتادگی کامل دندان از حفره آلوئول
در این حالت دندان به طور کامل از حفره آلوئول خارج شده است اگر دندان سریعا بعد از خارج شدن ریپلنت شود
(ریپلنت فوری) احتمال ترمیم لیگامان پریودنتال زیاد است .مدت زمان خارج بودن دندان از حفره آلوئول و محیط
نگهداری آن در این زمان مهم ترین عامل حیاتی در موفقیت ریپلنت هستند .این مساله مهم است که با حفظ دندان
در محیط مرطوب و کاهش دستکاری ریشه سلول های لیگامان پریودنتال و فیبرهای متصل به سطح ریشه حفظ
شوند(.)۳۹
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 ۳-۴-۴-۷فرو رفتن دندان
فرو رفتن دندان در اثر تروما به درون حفره نشانه شکستگی حفره دندانی در اثر فشار می باشد که موجب موقعیت جدیدی برای
دندان می شود.با دق کردن دندان صدایی مشابه دندان های انکلیوز (صدای برخورد به فلز) ایجاد می گردد (.)۵۷اینتروژن ممکن
است به قدری شدید باشد که هنگام معاینه اشتباها تصور شود که دندان از دست رفته است .اینتروژن تروماتیک دندان نسبت به
جابه جایی جانبی شیوع کمتری دارد و معموال در دندان های قدامی فک باال مشاهده می شود .این نوع جا به جایی دندان
بدترین پیش آگهی را دارد (.)۶

 ۷۵-۴-۴-۷بیرون آمدن دندان
در اکستروژن اگر مدت زیادی از آسیب وارده نگذشته باشد دندان اکسترود شده را معموال می توان با دست سر جای خود
برگرداند .بعد از برگرداندن دندان به داخل حفره دندانی معموال برای  ۶تا  ۳هفته الزم است دندان را اسپلینت کنیم.در ضمن
درمان اندودنتیک هم الزم است (.)۶۹
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 ۷۷-۴-۴-۷خارج شدن دندان از حفره
در خارج شدن کامل دندان ار حفره دندانی چون سالمتی پالپ و انساج پریودنتال شدیدا به خطر می افتد مهمترین عوامل برای
تعیین میزان موفقیت اقدامات درمانی عبارتند از :
)۶مدت زمانی که دندان خارج از حفره دندانی بوده
)۵وضعیت دندان و انساج پریودنشیم
)۳نحوه نگهداری دندان در خارج از حفره دندانی قبل از این که مجددا در جای خود گذاشته شود (.)۵۷
هر چه دندان زودتر سر جای خود قرار داده شود پیش آگهی درمان بهتر خواهد بود .بنابراین وقتی بیمار و والدین بیمار معلم یا
سایر افراد به طور تلفنی به دندانپزشک خبر می دهند که دندان به طور کامل از حفره دندانی خارج شده است دندانپزشک باید
مخاطب را بخواهد که دندان را سریعا با بزاق بیمار محلول سالین یا آب لوله کشی شسته و سر جای خود قرار دهند .باید به او
توضیح داد که از محل تاج دندان را نگه دارد و دستش با ریشه دندان تماس پیدا نکند و در حالی که دندان را سر جای خود نگه
داشته فورا به دندانپزشک مراجعه کند اگر بیمار نتواند دندان را در جای خود قرار دهد باید آن را در محلول واسطه ای مناسبی
بگذارد تا درمان توسط دندانپزشک انجام شود (.)۶
اگر دندان بیش از  ۵۹دقیقه از حفره دندانی خارج باشد باید اول آن را به مدت  ۳۹دقیقه در محلول ) Hankیک محیط ایده
آل نگهداری دندان ) قرار داد و سپس برای مدت  ۹دقیقه در محلول داکسی سیکلین ( ۶میلی گرم در  cc ۵۹سالین )گذاشت
و بعد از ان دندان را در جای اولیه اش قرار داد و اسپلیت کرد (.)۵۷
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. ۷-۹بازنگری منابع و اطالعات موجود:
 Menezesو همکارانش در سال  ۵۹۶۹میزان آگاهی دندانپزشکان درباره مالحظات اورژانسی دندان های آسیب دیده در برزیل
را بررسی کردند همه دندانپزشکان دارای مدرک دانشگاهی یا باالتر از آن بودند .نتایج نشان داد که اکثر دندانپزشکان فاکتور
زمان را برای پروگنوز این دندان ها فاکتورهای مهمی در نظر گرفتند(.)۳۷
  Oleszkiewiczو همکارانش در سال  ۵۹۶۹میزان آگاهی دانشجویان درباره ی اقدامات اولیه بعد از آسیب دندانی را ازطریق پرسشنامه ای بررسی کردند .این مطالعه بر روی  ۳۹۱دانشجو انجام شد .که نتایج نشان داد تنها  ۳٪از کل این افراد این
آگاهی را داشتند که در موارد خارج شدن دندان (  )avulsionجایگذاری دندان باید انجام شود و تنها  ٪۱آن ها می دانستند
که فاکتور زمان یکی از مهم ترین فاکتور های تاثیر گذار بر روری پروگنوز است(.)۶۶
 Buzaskو همکارانش در سال  ۵۹۶۵میزان آگاهی پدران و مادران ،معلمان و پزشکان و دندانپزشکان را در مورد مالحظات
ترومای دندانی مورد بررسی قرار دادند .این مطالعه را از طریق پرسشنامه میان  ۵۹۹نفر که بیشتر آنها شامل پدران و مادران می
شد ،انجام دادند .پدران و مادران در این مطالعه در مقایسه با سایر گروه ها ضعیف تر بودند .میزان آگاهی دندان پزشکان نسبت
به سایر گروه ها بسیار بهتر بود(.)۶۵
 Pithon MMو همکارانش در سال  ۵۹۶۵میزان آگاهی معلمان ابتدایی اهل برزیل درباره اقدامات سریع هنگام ترومای دندانی
را بررسی کردند .که از طریق پرسشنامه بروی  ۶۷۹معلم انجام شد .مطالعه نشان داد که نا آگاهی در مورد این اقدامات سریع،
بیشتر مربوط به مردها می باشد .در واقع تقریبا نیمی از معلم ها درباره این اقدامات آگاهی الزم را نداشتند(.)۹
  Zhoaو همکارانش در سال  ۵۹۶۹میزان آگاهی دندان پزشکان چینی در مورد اقدامات الزم برای دندان بیرون افتاده را موردبرسی قرار دادند .این مطالعه در بین  ۶۹۹دندانپزشک شهری و  ۷۷دندان پزشک حومه شهر انجام شد که این گروه پاسخ های
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متفاوتی نشان می دادند .بنابراین این مطالعه نشان می دهد که دندانپزشکان نیاز به آموزش دارند تا دانش خود را در موارد
دندان های خارج شده بهبود ببخشند(.)۶۳
  KrastleGو همکارانش در سال  ۵۹۹۷میزان آگاهی دندانپزشکان آلمانی درباره ترومای دندانی را بررسی کردند۶۲۶ .پرسشنامه ارزیابی شد و نتایج نشان داد  ٪۱۳دندانپزشکان اطالعات کافی و مهمی داشتند ٪۳۹ .آن ها اطالعات جزئی و کلی
داشتند(.)۶۵
  Vasconcellosو همکارانش در سال  ۵۹۹۷میزان آگاهی دندانپزشکان تانزانیا از تروماهای دندانی و پیشگیری از آن را موردارزیابی قرار دادند و مشخص شد که میزان آگاهی دندانپزشکان در مورد علت و پیشگیری از تروما کافی است در صورتی که در
مورد درمان ناکافی می باشد()۶۹
 Abu-Dawoudو همکارانش در سال  ۵۹۹۹میزان آگاهی پزشکان عمومی و دندانپزشکان را در مورد تروماهای دندانی وپیشگیری از آن در مورد دندان های خارج شده از ساکت مقایسه کردند که نتایج نشان دهنده سطح مطلوب آگاهی دندانپزشکان
و میزان کمتر آگاهی پزشکان بوده است (.)۶۱
 Hu-LWو همکارانش در سال  ۵۹۹۱در کشور برزیل مطالعه ای انجام دادند که در آن میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی ومتخصصان درمان ریشه در مورد اورژانس های تروماهای دنتوآلوالر مقایسه شد .نتایج این مطالعه نشان میدهد سطح اطالعات
متخصصین قابل توجه تر بود و دندانپزشکان عمومی نیازمند برنامه هایی جهت ارتقا سطح دانش آنها در مورد تروماهای دندانی
می باشند()۵
فالحی نژاد و همکارانش در سال  ۵۹۹۵میزان آگاهی آموزگاران دبستانهای دولتی شهر تهران در مورد برخی از صدمات دندانی
کودکان دبستانی را مقایسه کردند .این مطالعه از طریق پرسشنامه بین  ۳۲۵آموزگار انجام گردید .نتایج نشان داد میزان آگاهی
آموزگاران در نحوه برخورد با صدمات دندانی خصوصا  Avulsionکم است (.)۶۹
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 ۷-۲اهداف مطالعه

 ۷-۲-۷هدف کلی طرح :

تعیین میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس نسبت به علت و درمانهای رایج تروماهای دندانی در سال ۶۳۷۹

 2-۲-۷اهداف اختصاصی:

 -۶تعیین میانگین نمره آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس نسبت به علت تروماهای دندانی

 -۵تعیین میانگین نمره آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس نسبت به درمان تروماهای دندانی

 -۳تعیین ارتباط آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس نسبت به علت و درمان تروماهای دندانی با دانشگاه
محل تحصیل آنها

 - -۵تعیین ارتباط آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس نسبت به علت و درمان تروماهای دندانی با جنس آنها
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 ۹-۲-۷فرضیه تحقیق:

 -۶میانگین نمره آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس نسبت به علت تروماهای دندانی چقدر است؟

 -۵میانگین نمره آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس نسبت به درمان تروماهای دندانی چقدر است؟

 -۳آیا میانگین نمره آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس نسبت به علت و درمان تروماهای دندانی تحت تاثیر دانشگاه محل تحصیل
آنهاست؟

 -۵آیا میانگین نمره آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس نسبت به علت و درمان تروماهای دندانی تحت تاثیر جنس آنهاست؟
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فصل دوم
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