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چکيده
مقدمه :نحوه برخورد دندانپزشك با حوادث اورژانس در مطبها بستگي به ميزان اطالعات
علمي و ميزان تجهيزات در دسترس آنها دارد .مطالعه حاضر با هدف بررسي آگاهي،
عملکرد و آمادگي تجهيزات دارویي در مواقع اورژانسهاي پزشکي در مطبهاي
دندانپزشکان شهر یزد در سال  3131انجام گردید.
مواد و روشها :در مطالعه توصيفي -مقطعي حاضر ،تعداد  311نفر از دندانپزشکان عمومي
شهر یزد بهصورت تصادفي ساده ،انتخاب شدند و پرسشنامه محققساخته در اختيار آنها
قرار گرفت .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  13و آزمونهاي آماري  tمستقل،
همبستگي پيرسون و  ،ANCOVAمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت (.)α = 1/10
یافتهها :سابقه کار افراد مورد مطالعه حداقل  3سال و حداکثر  13سال بود .ميانگين نمره
آگاهي  ± 31 ،77عملکرد  ± 13 ،71ميانگين تعداد تجویز دارو ،0 ± 1ميانگين تجهيزات
اورژانسي  ± 3 1بهدست آمد .ميانگين نمره آگاهي و عملکرد دندانپزشکان زن بهطور
معنادار بيشتر از مردان بود ( .)p value > 1/113بين نمره آگاهي و عملکرد دندانپزشکان
رابطه مستقيم و معناداري وجود داشت ( p value = 1/113و  .)r = 1/01بين سن و نمره
آگاهي ( r = -1/31و  ،)p value > 1/113سن و نمره عملکرد ( r = -1/11و ،)p value> 1/113
سابقه کار و نمره آگاهي ( r = -1/34و  )p value > 1/113و سابقه کار و نمره عملکرد
( r = -1/03و  )p value > 1/113ارتباط معنادار معکوس بهدست آمد .بين نمره آگاهي با تعداد
دارو ( r = -1/01و  ،)p value > 1/11نمره آگاهي و تعداد تجهيزات ( r =1/31و ،)p value = 1/ 31
نمره عملکرد با تعداد دارو ( r = 1/13و  )p value = 1/11و نمره عملکرد با تعداد تجهيزات
( r = 1/13و  ،)p value = 1/11رابطه معنادار وجود نداشت.
نتيجهگيري :آگاهي و عملکرد دندانپزشکان عمومي شهر یزد در شرایط اورژانس خوب بود.
در زمينه فوریتها بهخصوص در افرادي که سالهاي زیادي از فارغالتحصيلي آنها
ميگذرد ،بهروزرساني آگاهي و ارتقاء آن ضروري بهنظر ميرسد.
کليد واژهها :آگاهي ،اورژانسها ،عملکرد ،دندانپزشك
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مقدمه
روزانه تعداد زيادي از افراد تحت خدمات دندانپزشكی قرار
میگيرند .وجود استرس در بين دريافتکنندگان خدمات ،کثرت
مراجعه سالمندان و همچنين ابتال به بيماريهاي مزمن از جمله
بيماري قلبی ،تنفسی ،مغزي و تشنج] ،[1 ،2نياز به آمادگی
قبلی در زمينه اورژانس پزشكی را افزايش میدهد .تزريق
ماده بیحسی ،شناخته شده ترين کار دندان پزشكی استرس زا
می باشد] .[3زمانی که بيمار از نظر هيجانی و فيزيولوژي
دچار ترس باشد ،احتمال تبديل بيماري هاي زمينه اي به
وضعيت اورژانسی بيشتر است] .[4در پژوهش بيات و
همكاران  11/9درصد از دندان پزشكان مطب هاي مناطق
شهري کرج با موارد اورژانس در مطب برخورد کرده بودند که
درصد قابل توجهی میباشد] .[5نتايج تحقيقات  11ساله در
انگلستان نشان میدهد  21مورد مرگ بهعلت حوادث ناشی از
اورژانسهاي پزشكی بوده است] .[1مهمترين و شايعترين
آنها ،میتوان به بيماريهاي قلبی و عروقی اشاره کرد].[3
دندانپزشكان برزيلی وقوع ايست قلبی در مطبهاي
دندانپزشكی را  3درصد گزارش کردهاند] .[7مطالعهي
 Danielدر سال  2112نشان می دهد که مهمترين کار در
اورژانس هاي پزشكی ،اکسيژن رسانی کافی به قلب و مغز
می باشد لذا براي مواجهه با اورژانس پزشكی تمامی پرسنل
دندان پزشكی بايد از اهميت اورژانس آگاهی داشته و
آموزش هاي الزم را ديده باشند] .[8اولين و مهمترين قدم
در کنترل اورژانس هاي پزشكی ،توانايی ارايه اقدامات حياتی
پايه ( Basic life support (BLSمی باشد که مستلزم
داشتن آگاهی ،مهارت و تجهيزات موردنياز درصورت وقوع
اين گونه حوادث می باشد] .[9عدم توانايی دندان پزشک در
کنترل اورژانس ها منجر به عواقب ناخوشايند می گردد .در آن
شرايط اضطرار ،دندان پزشک فرصتی براي مشاوره با ديگران
و جستجو در منابع پزشكی را ندارد و لذا فقط با اعتماد به
نفس ،اتكا به اطالعات ،تجارب و مهيا بودن تجهيزات
مربوطه می تواند جان بيمار را نجات دهد] .[11 ،11در نتيجه
هرچه توانايی علمی و تجهيزاتی دندان پزشک بيشتر باشد،
برخورد علمی تر و بهتري با اورژانس دارند .مطالعه بیرنگ
و همكاران ( )1384نشان می دهد که اکثريت دندانپزشكان
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(77/5درصد) ،اطالعات خود را براي برخورد با فوريتهاي
پزشكی و احياي بيمار کافی نمیدانستند].[12
بهدليل کم بودن احتمال بروز اورژانس در دندانپزشكی،
احتمال غفلت دندانپزشكان براي مقابله با اينگونه اورژانسها
بسيار زياد بوده و نيز براي مواجهه و درمان نيز آمادگی نخواهند
داشت .اين عدم آمادگی باعث درمان غلط و ناقص اورژانسها
شده و عوارض ناشی از مرگ و مير اينگونه اورژانسها را
افزايش میدهد] .[13 ،14بنابراين ضروري است يک
دندانپزشک آشنايی دقيق و کامل از فوريتهاي شايع شغلی
داشته تا بتواند با تشخيص صحيح ،تصميم قاطع و اقدام سريع
همراه با کاربرد تجهيزات اورژانس شرايط را تحت کنترل
درآورد] .[15با توجه به اهميت موضوع اين مطالعه با هدف
بررسی آگاهی ،عملكرد ،آمادگی تجهيزاتی و دارويی در مواقع
اورژانسهاي پزشكی در مطبهاي دندانپزشكان شهر يزد در
سال  1393انجام گرديد.
مواد و روشها
مطالعه توصيفی -مقطعی حاضر بر روي دندانپزشكان
عمومی داراي مطب؛ در شهر يزد انجام شد .تعداد کل
دندانپزشک عمومی شهر يزد  231نفر بودند .با توجه به فرمول
حجم نمونه حداقل تعداد  78نفر بهدست آمد و لذا تعداد  111نفر
بهصورت تصادفی ساده و با استفاده از ليست اسامی موجود در
معاونت درمان انتخاب شدند .از جمله معيارهاي ورود ،داشتن
مطب در شهر يزد و حضور در هنگام مراجعه پژوهشگر بود .ابزار
مورد استفاده جهت جمعآوري اطالعات ،پرسشنامه  3قسمتی
محققساخته بود که سؤاالت آگاهی و عملكرد پرسشنامه با
استفاده از اطالعات کتاب اورژانسهاي پزشكی در مطب
دندانپزشكی توسط ماالمد] [11طراحی شد و با استفاده از
مقاالت مشابه بهويژه مطالعه بيرنگ و همكاران در اصفهان]،[12
سؤاالت تجهيزات و داروها تنظيم گرديد.
قسمت اول اطالعات عمومی را (سن ،جنس ،سابقه کار ،سال
فارغالتحصيلی ،تعداد بيمار در ماه ،سابقه شرکت در کالسهاي
بازآموزيهاي اورژانسهاي پزشكی ،آموزش در خصوص احياي
قلبیريوي ،عالقهمند بودن براي شرکت در بازآموزيهاي قلبی و
ريوي ،ذکر تعداد موارد اورژانس پزشكی در طی يکسال گذشته،
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تعداد اعزام بيمار به بيمارستان در يکسال گذشته) شامل میشد.
قسمت دوم شامل  7سؤال آگاهی و  7سؤال عملكرد در شرايط
اورژانس بود .هر سؤال آگاهی و عملكرد بههمراه  5جواب بود و
از دندانپزشكان خواسته شد که تنها يک پاسخ و بهترين گزينه
را انتخاب کنند .براي هر پاسخ صحيح يک نمره و براي پاسخ
اشتباه نمره صفر در نظر گرفته شد و نمره کلی از  111محاسبه
گرديد .بعد از محاسبه ،نمره آگاهی و عملكرد به  3دسته تقسيم
شد .بر اين اساس نمره ( )1-33ضعيف )33-11( ،متوسط و
( )11-111آگاهی و عملكرد خوب تعيين گرديد.
قسمت سوم پرسشنامه در مورد تجهيزات و داروهاي موجود
در مطب بود .داروها شامل قرص و اسپري نيتروگليسيرين،
کپسول اکسيژن ،آمپول آدرنالين ،قرص آسپيرين ،آمپول مرفين،
آمپول بنادريل ،آمپول هيدروکورتيزون ،آمپول آتروپين ،آمپول
ميدازوالم ،آمپول ديازپام ،آمپول گلوکاگون ،پودر گلوکز ،آمپول
نالوکسون و آمپول فلومازانيل و تجهيزات شامل لوله تراشه در
اندازههاي مختلف ،الرنگوسكوپ در اندازههاي مختلف،
 Airwayبينی در اندازههاي مختلف Airway ،دهانی در
اندازههاي مختلف ،آمبوبگ و ماسک تنفسی ،فورسپس مگيل،
دستگاه ( AEDدفيبريالتور) و اکسيژن بود.
از دندانپزشكان خواسته شد که هر يک از داروها و وسايل
که در مطب داشتند ،با عالمت مشخص کنند که در صورت
داشتن عالمت ،يک نمره و در صورت عدم عالمت ،نمره صفر در
نظر گرفته شد و در پايان مجموع آنها مالک قرار گرفت
(پيوست .)1
پس از انجام هماهنگیهاي الزم و مشخص شدن آدرس
دندانپزشكان منتخب ،بهصورت حضوري به محل کار آنان
مراجعه و در صورت حضور در محل کار ،در مورد اهداف طرح
توجيه شدند .به ايشان اطمينان داده شد که اطالعات بدون ذکر
نام افراد و بدون شماره نظامپزشكی ثبت شد و تنها جهت انجام
طرح تحقيقاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .در صورت تمايل
به شرکت در مطالعه ،پرسشنامه در اختيار آنها قرار گرفت تا
بهصورت خود گزارشی بدون مراجعه به کتب علمی و در همان
زمان نسبت به تكميل آن اقدام نمايد .براي تعيين روايی محتوا،
پرسشنامه به تأييد  1متخصص شامل دو متخصص و دو
رزيدنت جراحی دهان ،فک و صورت و دو متخصص ارتودنسی

رسيد و براي تعيين پايايی آن نيز يک مطالعه پايلوت در بين 31
نفر از دندانپزشكان گروه هدف صورت گرفت .پايايی پرسشنامه
با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (سؤاالت آگاهی  )α = 1/71و
سؤاالت عملكرد ( )α = 1/72مورد تأييد قرار گرفت .پس از
جمعآوري دادهها ،اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 21
( )version 21, SPSS Inc., Chicago, ILبه کامپيوتر وارد شد
و با استفاده از آمار توصيفی بهمنظور محاسبه شاخصهاي
مرکزي و پراکندگی و آمار تحليلی بهمنظور بيان ارتباط بين
دادهها شامل  tمستقل (جهت نشان دادن ارتباط نمره آگاهی و
عملكرد بين دو جنس) ،همبستگی پيرسون (جهت نشان دادن
ارتباط بين نمره آگاهی و عملكرد و متغيرهاي شخصی) و آناليز
( ANCOVAجهت کنترل مخدوشگر و نشان دادن ارتباط با
جنس) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند (.)α = 1/15
یافتهها
از بين  111نفر شرکتکننده در مطالعه حاضر 57/7 ،درصد
( 51نفر) را مردان و  42/3درصد ( 41نفر) را زنان تشكيل
میدادند .حداقل سن شرکتکنندگان  24و حداکثر  57سال بود.
ميانگين و انحراف معيار سنی شرکتکنندگان ± 7 35سال بود.
نزديک به نيمی از شرکتکنندگان ( 41درصد) حد فاصل
سالهاي  84تا  92از دانشگاه فارغالتحصيل شده بودند و نزديک
به  81درصد (78درصد) از دانشگاه علوم پزشكی يزد
فارغالتحصيل شده بودند .حداقل سابقه کار  1سال و حداکثر 34
سال بود .ميانگين و انحراف معيار سابقه کار 11 ± 7بهدست آمد.
اکثريت دندانپزشكان (43/4درصد) اعالم کردند که در ماه
تقريباً بين  51تا  151بيمار را در مطب ويزيت میکنند .حداقل
تعداد ويزيت در مطب  11و حداکثر  351نفر گزارش شد .از جمله
سؤاالتی که از دندانپزشكان پرسيده شد اين بود که آيا سابقه
شرکت در کالسهاي بازآموزي اورژانسهاي پزشكی را داشتهاند
که  78/4درصد پاسخ مثبت دادهاند و  81/4درصد سابقه
آموزشهاي احياي قلبیريوي ذکر کردند و  91/7درصد عالقمند
به شرکت در کالسهاي بازآموزي احياي قلبیريوي بودند.
اکثريت ( 45/3درصد) اعالم کردهاند که منبع کسب اطالعات در
مورد اورژانسهاي پزشكی ،کالسهاي بازآموزي برگزار شده،
بود.
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بيش از نيمی ( 57درصد) از دندانپزشكان تحت مطالعه در
طی يکسال گذشته در مطب با مورد اورژانس پزشكی مواجه
شده بودند .حداکثر تعداد مواجه با اورژانس پزشكی در مطب در
سال گذشته  11مورد گزارش شد .بيشترين مورد اورژانس اتفاق
افتاده در مطب سنكوپ ( 71/2درصد) بوده و از بين موارد اتفاق
افتاده  13/7درصد ( 11نفر) به بيمارستان انتقال داده شدهاند73 .
درصد از افراد پاسخدهنده بيان کردهاند که در موارد اورژانس از
 115کمک گرفتهاند.
ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهی ،عملكرد ،داروها،
تجهيزات در جدول  1آورده شده است .بر اساس تقسيمبندي
انجام شده 79 ،درصد از افراد شرکتکننده نمره آگاهی خوب21 ،

درصد متوسط و  1درصد نمره آگاهی ضعيف داشتند .بيشترين
آگاهی در مورد عامل ايجادکننده سنكوپ بود و کمترين آگاهی
در مورد درصد شانس زندگی فردي که ايست قلبی کردهاند،
گزارش شد 11 .درصد از افراد شرکتکننده نمره عملكرد خوب،
 27درصد متوسط و  7درصد نمره ضعيف را کسب کردند.
بيشترين نمره عملكرد در مورد اولين اقدام براي فردي دچار
سنكوپ بود و کمترين نمره عملكرد مربوط به اقدام براي کسی
که دچار واکنش پوستی همراه با درگيري قلبیعروقی شده،
اختصاص يافت .بيشترين داروي گزارش شده موجود در مطب،
پودر گلوکز بود (نمودار  .)1بيشترين وسيله موجود در مطب لوله
تراشه گزارش شد (نمودار .)2

جدول .3ميانگين نمره آگاهي ،عملکرد ،دارو و تجهيزات دندانپزشکان شهر یزد در خصوص اورژانسهاي پزشکي
نمره
آگاهی
عملكرد
تعداد داروها
تعداد تجهيزات

حداقل
28
14
1
1

حداکثر
111
111
15
7

ميانگين
77
71
5
2

انحراف معيار
11
21
2
1
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نمودار  .3توزیع فراواني داروهاي موجود در مطب
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نمودار  .2توزيع فراوانی تجهیزات موجود در مطب

آزمون  tمستقل ( )Independent t testنشان داد که ميانگين
نمره آگاهی و عملكرد دندانپزشكان زن از آگاهی و عملكرد
دندانپزشكان مرد بهطور معناداري بيشتر است (.)p value > 1/111
با توجه به اينکه ميانگين سن افراد و همچنين سابقه کار
دندانپزشكان مرد بهطور معناداري بيشتر از زنها بود ،اين احتمال
وجود داشت که باالتر بودن نمره آگاهی و عملكرد خانمها بهدليل سن
کمتر و همچنين سال فارغالتحصيلی باالتر باشد .بنابراين جهت
کنترل اثر مخدوشکنندگی اين  2متغير در مقايسه ميانگين نمره
آگاهی عملكرد دندانپزشكان مرد و زن از تست ANCOVA
استفاده شد که با کنترل اين دو متغير نيز مشخص شد که نمره
آگاهی و عملكرد خانمها بيشتر از آقايان بود (.)p value = 1/13

همچنين ارتباط بين سن ،سابقه کار ،تعداد ويزيت بيمار در ماه ،تعداد
موارد اورژانس اتفاق افتاده و تعداد اعزام با نمره آگاهی و عملكرد در
جدول  2آورده شده است .بين سن و نمره آگاهی ( r = -1/43و
 ،)p value > 1/111سن و نمره عملكرد ( r = -1/11و
 )p value > 1/111و بين سابقه کار و نمره آگاهی ( r = -1/48و
 ،)p value > 1/111سابقه کار و نمره عملكرد ( r = -1/59و
 )p value > 1/111ارتباط معنادار و معكوس وجود داشت .همچنين
ضريب همبستگی پيرسون ارتباط مستقيم و معناداري بين نمره
آگاهی و عملكرد دندانپزشكان در مورد اورژانسهاي پزشكی نشان
داد ( p value = 1/111و ( )r = 1/52جدول.)3

جدول  .2ضريب همبستگی پیرسون بین نمره آگاهی و عملکرد با متغیرهای مختلف
نمره آگاهی

ردیف

متغير

1
2
3
4
5
1

سن
سال فارغ التحصيلی
سابقه کار
تعداد بيمار در ماه
تعداد موارد اورژانسی اتفاق افتاده
تعداد اعزام به بيمارستان

r
-1/43
1/47
-1/48
-1/13
-1/17
-1/13

نمره عملکرد
p value
> 1/111
> 1/111
> 1/111
1/21
1/19
1/75

r
-1/11
1/13
-1/59
-1/12
-1/18
1/11

p value
> 1/111
> 1/111
> 1/111
1/25
1/17
1/51

جدول  .1ضريب همبستگی پیرسون بین نمره آگاهی و عملکرد دندانپزشکان در مورد اورژانسهای پزشکی با تعداد داروها و تجهیزات
موجود در مطبهای آنها
متغير
نمره آگاهی
نمره عملكرد

تعداد دارو
p value
r
1/11
-1/51
1/21
1/11

تعداد تجهيزات
p value
r
1/11
1/13
1/21
1/11
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p value
r
>1/111
1/52
-
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بحث
مطالعه توصيفی -مقطعی حاضر با هدف «بررسی آگاهی،
عملكرد ،آمادگی تجهيزاتی و دارويی در مواقع اورژانسهاي
پزشكی در مطبهاي دندانپزشكان شهر يزد» بر روي  111نفر
از دندانپزشكان انجام گرفت .بيش از نيمی از دندانپزشكان
مطالعه حاضر ( 57درصد) در طی يکسال گذشته در مطب
حداقل  1بار با موارد اورژانس مواجه شده بودند .نتايج مطالعه
حاضر با نتايج مالشاهی و هنرمند] [17در زاهدان مشابه میباشد.
در مطالعه  Athertonو همكاران] [1نيز مواجهه يا موارد
اورژانس را بهندرت گزارش کردند اما در مطالعه ياقوتی و
همكاران] [18سابقه برخورد با موارد اورژانس را  15/4درصد ذکر
کردند که با نتايج مطالعه ما تفاوت فاحشی دارد.
در اين مطالعه ميانگين نمره آگاهی 77 ± 11 ،بهدست آمد
که  99درصد نمره آگاهی خوب و متوسط کسب کردند و
ميانگين نمره عملكرد  71 ± 21بهدست آمد که  93درصد نمره
متوسط تا خوب را بهدست آوردند .بين نمره آگاهی و عملكرد
دندانپزشكان در مورد اورژانسهاي پزشكی رابطه مستقيم و
معناداري وجود داشت .در مطالعه مالشاهی و هنرمند] [17ميزان
آگاهی  91/3درصد دندانپزشكان از فوريتها در سطح متوسط و
خوب گزارش شد که تقريباً مشابه نتايج مطالعه حاضر میباشد.
در مقاالت مشابه عملكرد دندانپزشكان سنجيده نشده است و
بيشتر نگرش آنها مورد بررسی قرار گرفته است و لذا نمیتوان
مقايسه درستی در اين زمينه داشت.
در پژوهش فعلی ،بيشترين داروي موجود در مطبها را پودر
گلوگز ذکر کردند که در مطالعه  Athertonو همكاران][19
بيشترين داروي گزارش شده گلوکز بود و بيشترين تجهيزات
موجود لوله تراشه در اندازههاي مختلف گزارش شد.
بين نمره آگاهی و عملكرد با تعداد دارو و تعداد تجهيزات
رابطه معناداري وجود نداشت .تعداد دارو از  15داروي سؤال شده،
 5 ± 2بهطوري که حداقل تعداد داروهاي موجود در مطب صفر
و حداکثر  15دارو گزارش شد .ميانگين وجود تجهيزات اورژانسی
از هشت وسيله سؤال شده  2 ± 1و حداقل تجهيزات مطب صفر
و حداکثر تجهيزات  7بود .مقدار داروها و تجهيزات مورد نياز در
شرايط اورژانس در مطبها کم است .در مطالعه بيرنگ و
همكاران] [12ميانگين تعداد داروهاي اورژانسی در دسترس
742

دندانپزشكان از  8داروي سؤال شده برابر  5/28 ± 2/72دارو
بود .ميانگين تعداد وسايل اورژانسی در دسترس دندانپزشكان از
 5وسيله سؤال شده برابر 1/74 ± 1/15محاسبه شد .بيرنگ نيز
معتقد است که داروها و تجهيزات در مطبهاي دندانپزشكی در
اصفهان کافی نمیباشد] .[12با توجه به اينکه آگاهی و عملكرد
دندانپزشكان مطالعه حاضر در زمينه برخورد با اورژانسها باال
بود ولی شرط ديگر براي نجات جان يک بيمار ،دسترسی به
داروها و تجهيزات میباشد .هرچند که اکثريت ( 91درصد) اعالم
کردهاند که از اورژانس  115کمک میگيرند ولی تا رسيدن
اورژانس يکسري اقدامات ضروري بايد انجام شود و لذا مجهز
بودن مطبها به برخی داروها و تجهيزات ضروري میباشد.
در مطالعه حاضر بيشترين مورد اورژانس اتفاق افتاده در
مطب ،سنكوپ ( 71/2درصد) گزارش شد و آگاهی در مورد عامل
ايجاد سنكوپ و اقدامی براي درمان آن باالترين پاسخهاي
صحيح را به خود اختصاص داد .اين به آن معنی است که
اطالعات افراد مطالعه حاضر در مورد عامل ايجاد سنكوپ و اقدام
جهت درمان در حد خوبی بوده است .در مطالعه  Müllerو
همكاران] ،[21امير چقماقی و همكاران] [21و  Athertonو
همكاران] [22نيز شايعترين رويداد اضطراري سنكوپ گزارش
شده است.
در بررسی حاضر ميانگين نمره آگاهی و عملكرد
دندانپزشكان زن از دندانپزشكان مرد بهطور معناداري بيشتر
بود .در مطالعه اميرچقماقی ميانگين آگاهی مردان بيشتر از زنان
بود] [21ولی در تحقيق مالشاهی بين نمره آگهی زنان با مردان
ارتباط آماري معنادار گزارش نشد] .[17در مطالعه حاضر آناليز
 ANCOVAنشان داد که نمره آگاهی و عملكرد خانمها بيشتر
از آقايان است (.)p value = 1/13
بين سن ،سابقه کار با نمره آگاهی و عملكرد ارتباط معكوس
و معناداري وجود داشت .به اين ترتيب که هر چه سن و سابقه
فرد بيشتر بود نمره آگاهی و عملكرد پايينتري کسب کردند و
دليل آن اين است که افراد با سابقه ،کمتر بهروزرسانی اطالعات
داشتند .نتايج امير چقماقی و همكاران نيز مشابه با نتايج مطالعه
حاضر بود] [21اما در مطالعه مالشاهی بين سن و آگاهی در
زمينه فوريتهاي پزشكی ارتباط معناداري يافت نشد].[17
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از آنجايی که احتمال وقوع مواجهه با حوادث اورژانس در
مطبهاي دندانپزشكی وجود دارد عدم توانايی دندانپزشک در
کنترل اورژانسها منجر به عواقب ناخوشايند میگردد .لذا
ضرورت دارد تا دندانپزشک آشنايی دقيق و کامل از فوريتهاي
شايع شغلی خود داشته تا بتواند با تشخيص درست ،تصميم قاطع،
اقدام سريع و استفاده صحيح از تجهيزات اورژانس جان بيمار را
نجات دهد .لذا بهروزرسانی اطالعات و ارتقاء آگاهی آنها مهم
است .بنابراين برنامهريزان و مسؤولين آموزشی بايد در جهت
بهروزرسانی اطالعات افراد بهخصوص دندانپزشكان با سابقه
اقدامات الزم را انجام داده تا از بروز اتفاقهاي ناخوشايند
جلوگيري بهعمل آيد .همچنين برنامههاي آموزشی در مورد
ضرورت حضور تجهيزات و استفاده درست آن در مواقع اورژانس
از آنها الزم و ضروري میباشد.
از جمله محدوديتهاي مطالعه حاضر میتوان به عدم
همكاري برخی دندانپزشكان اشاره کرد و ديگر اينکه امكان
مشاهده عملكرد دندانپزشكان در شرايط اورژانس بهطور عملی
وجود نداشت .همچنين مشاهده داروها و تجهيزات ضروري در
مطب امكان پذير نبود و به گفته دندانپزشكان اکتفا شد.

پيشنهاد میگردد مطالعهاي جهت ارزيابی عملكرد
دندانپزشكان در شرايط اورژانس طراحی گردد و فرد در شرايط
مشابه قرار گيرد ،تا عملكرد و رفتار دندانپزشک در آن شرايط
ارزيابی شود.
نتيجه گيري
با توجه به محدوديتهاي مطالعه فعلی ،نتايج پژوهش حاضر
نشان میدهد که دندانپزشكان عموي شهر يزد از آگاهی و
عملكرد بااليی در شرايط اورژانسهاي پزشكی در مطب
برخورداراند ولی بهروزرسانی و ارتقاء آگاهی در زمينه فوريتها
بهخصوص در افرادي که سالهاي زيادي از فارغالتحصيلی آنها
میگذرد و برگزاري کارگاههاي آموزشی در اين زمينه ضروري
میباشد.
تشکر و قدردانی
بدينوسيله از همكاري معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشكی شهيد صدوقی يزد ،دندانپزشكان محترم و تمامی
کسانی که به نحوي در اجرا و تكميل اين پژوهش همكاري
داشتهاند ،تشكر و قدردانی میگردد.
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Assessment of knowledge, performance, instruments and drugs used
during medical emergencies in Yazd dental offices in 2014

Alireza Nawab Azam, Hossein Aghaaghili, Mahdossadat Firoozei*,
Akbar Hassanzadeh
Abstract
Introduction: The manner in which a dentist manages medical emergencies in dental offices
depends on the dentist's knowledge and the instruments and drugs available when emergencies
arise. The aim of this study was to assess knowledge, practice, instruments and drugs available and
used during medical emergencies in Yazd dental offices in 2014.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 100 general dentists were selected in Yazd
by simple random sampling. The dentists filled out a researcher-designed questionnaire. Data were
analyzed by independent t-test, Pearson’s correlation coefficient and ANOVA using SPSS 21 (α=0.05).
Results: Maximum and minimum job experiences ranged from 1 to 34 years. Mean knowledge
score was 77±16; mean performance score was 70±21; mean number of drugs used was 5±2; and
the mean of emergency equipment was 2±1. The mean scores of knowledge and performance of
female subjects were significantly higher than those of males (p value < 0.001). There was a
significant and positive correlation between the knowledge and performance of dentists in medical
emergencies (p value = 0.001, r = 0.52). There was a significant but inverse relationship between
age and knowledge score (p<0.001, r = -0.43), age and performance score (p value = 0.001, r = 0.60), and work experience and knowledge score (p value = 0.001, r = -0.59). However, there was
no correlation between knowledge and the number of drugs used (p value < 0.06, r = -0.56),
knowledge and the number of equipment pieces (p value = 0.16, r = 0.13), performance score and
the number of drugs used (p value = 0.26, r = 0.01), and the performance score and the number of
equipment pieces used (p value = 0.26, r = 0.01).
Conclusion: Dentists in Yazd had proper knowledge and performance in medical emergencies;
however, it is necessary to update and develop awareness about emergency situations, especially in
senior dentists who have graduated many years ago.
Key words: Attitude, Dentists, Emergencies, Knowledge.
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پيوست 3

همكار گرامی سالم
پرسشنامهاي که پيش رو داريد ،بهمنظور بررسی آگاهی علمی ،عملكرد و آمادگی تجهيزاتی و دارويی دندانپزشكان شهر يزد در خصوص اورژانسهاي
پزشكی میباشد .خواهشمند است سؤاالت را به دقت مطالعه کرده و به آنها پاسخ دهيد .الزم به ذکر است اين اطالعات تنها جهت تجزيه و تحليل
علمی تحقيقاتی است و بدون ذکر نام افراد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
باتشكر از همكاري شما

بخش اول :اطالعات عمومی
 .1سن ............ :سال
 .2جنس:

مرد

زن

 .3سال فارغ التحصيلی............................................ :
 .4دانشگاه محل تحصيل............................................ :
 5.سابقه کار ........... :سال
 .1تعداد تقريبی بيمار در ماه .............. :بيمار
 .7آيا سابقه شرکت و در بازآموزيهاي اورژانسهاي پزشكی را داشته ايد؟

بلی

خير

دهايد؟
 .8آيا در خصوص احياي قلبیريوي هيچ گونه آموزشی دي 

بلی

خير

یباشيد؟
 .9آيا عالقه مند براي شرکت در بازآموزيهاي قلبی و ريوي م 

بلی

خير

 .11اطالعات در موقع زمان اورژانس را از کجا بهدست آوردهايد؟
دروس دانشگاهی

کالسهاي باز آموزي

مطالعه کتاب

همكاران

اينترنت

ساير--------

 .11در طی يكسال گذشته چند مورد اورژانس پزشكی در مطب شما اتفاق افتاده است ؟  ..............مورد
شامل چه مواردي بوده است نام ببريد؟
الف) ..............................

ب) ..................................

ج) ................................

د) ....................................

 .12آيا در طی يكسال گذشته اعزام بيمار به بيمارستان داشته ايد ؟

بلی

خير

چند مورد ........................
 .13در صورت نياز به کمک پزشكی در مطب يا کلينيک از کجا کمک می گيريد؟..................
بخش دوم :الف) سواالت آگاهی
 .14شايعترين عامل ايجاد سنكپ وازووآگال يا سنكپ وازودپرسور ( )Faintingچيست؟
الف) استرس
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ج) خستگی
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د) وضعيت جسمانی ضعيف

ه) آگاهی ندارم
 .15داروي مورد نياز براي درمان اوور دوز داروي بی حسی کدام است؟
الف) اپی نفرين
ج) نالوکسان

ب) اکسيژن
د) همه موارد

ه) آگاهی ندارم
 .11مطابق شكل مقابل کدام شماره محل مناسب برش در موارد مواجه با وارد شدن جسم خارجی به حلق ( )foreign body aspirationمیباشد؟
الف) .1
ج) .3
ب) .2
د) .4
ه) آگاهی ندارم

 .17کدام گزينه تعداد ماساژ به تنفس( )CPRدر پسر بچه  12ساله با ايست قلبی را صحيح نشان میدهد؟
الف)  11به 1

ب)  15به 2

ج)  31به 2

د)  41به 3

ه ) آگاهی ندارم
 .18درصد شانس زندگی فردي که دچار ايست قلبی شده و اورژانس پس از  1دقيقه مراجعه نموده تقريبا چقدر میباشد؟
الف) 15درصد

ب)  45درصد

ج )  15درصد

د)  95درصد

ه ) آگاهی ندارم
 .19مهمترين دارو براي بيماري که دچار شوک آنافيالکتيک شده ،چيست ؟
الف) ديفن هيدرامين

ب) گليسيرين

ج ) اپی نفرين

د) آتروپين

ه ) آگاهی ندارم
 .21موثرترين دارو براي درمان حمله حاد آنژينی چيست؟
الف)نيتروگليسرين
ج ) اپی نفرين

ب) پروپانولول
د) اکسيژن

ه ) آگاهی ندارم
ب) سواالت عملكرد
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 .21چنانچه بيماري در مطب دندانپزشكی شما دچار سنكوپ ( )faintingشود اولين اقدام مناسب براي وي کدام گزينه است؟
الف) اعمال تنفس مصنوعی

ب) استفاده از محرک آمونياک

ج) قرار دادن بيمار در موقعيت سوپاين (خوابيده)

د) انجام مانور head tilt chin lift

ه) نمی دانم
 .22بيماري که دچار هايپروينتيالسيون شده را در کدام وضعيت قرار میدهيد؟
ب) ( uprightنشسته)

الف) ( supineخوابيده)

د) ( tren delenbergخوابيده به يک سمت خم)

ج ) ( supine to uprightنيمه نشسته)
ه) نمی دانم

 .23براي بيماري که در معرض خطر قلبی است حداکثر در يک جلسه چند کارپول حاوي آدرنالين 1:11111استفاده می کنيد؟
الف) 1

ب) 2

ج)3

د)4

ه) نمی دانم
 .24براي بيماري که دچار واکنش پوستی با آغاز سريع همراه با درگيري دستگاه قلبی و عروقی شده کدام اعمال زير را انجام میدهيد؟
الف) اپی نفرين  1/3 ،IMميلی ليتر از غلظت

سپس تجويز آنتی هيستامين

ب) تجويز برون کوديالتور  ،اپی نفرين هر  31-15دقيقه.
ج) آنتی هيستامين IM
د) آنتی هيستامين خوراکی
ه) نمی دانم
 .25در صورتی که جسم خارجی توسط بيمارتان آسپيره شود اولين اقدام شما چيست؟
الف) اجاز می¬دهيد تا بيمار خودش سرفه کند
ج) زدن ضربه به پشت مريض

ب) انجام مانور هايم ليخ ()abdominal thrust

د) انجام مانور head tilt – chain lift

ه)نمی دانم
 .21در صورت بروز حمله آسمی در حين انجام کار دندانپزشكی نخستين گام پس از خاتمه کار چيست؟
الف) تصحيح وضعيت بيمار

ب)آرام نمودن بيمار

ج) کنترل راه هوايی ،تنفسی،گردش خون ABC

د) ارجاع به مرکز اورژانس

ه) نمی دانم
 .27بيمار ديابتی در مطب شما دچار شوک هايپوگليسميک و به دنبال آن بيهوش می شود اقدامات درمانی شما چيست؟
الف) تزريق داخل وريدي دکستروز %51
ب)  1ميلی گرم گلوکاگون  IMيا IV
ج) شكر از طريق مخاطی
د) همه ي موارد
ه) نمی دانم
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بخش سوم :داروها و تجهيزات
 .28هرکدام از داروهاي زير را در مطب خود داريد عالمت بزنيد.
داروها :
قرص نيتروگليسيرين

کپسول اکسيژن

اسپري نيتروگليسرين

آمپول آدرنالين

قرص آسپيرين

آمپول مرفين

آمپول بنادريل

آمپول هيدروکورتيزون

آمپول آتروپين

آمپول ميدازوالم

آمپول ديازپام

آمپول گلوکاگون

پودرگلوکز

آمپول نالوکسون

آمپول فلومازانيل

 .29هرکدام از تجهيزات زير را در مطب خود داريد عالمت بزنيد.
تجهيزات
لوله تراشه دراندازه هاي مختلف
 Air wayبينی در اندازه هاي مختلف

الرنگوسكوپ در اندازه هاي مختلف
 Airwayدهانی در اندازه هاي مختلف

آمبوبگ و ماسک تنفسی

فورسپس مگيل

دستگاه ( AEDدفيبريالتور )

اکسيژن
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