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 ده يچك
 است   الزم و کند يم فراهم کودکان يبرا را ينديناخوشا اتيتجرب ها دندان به ضربه از يناش صدمات معموالً هدف:

 يتروماپزشکان شهر سمنان از  دندان يآگاه زانيم يمطالعه بررس ني. هدف از ارديگ  صورت يمناسب و عيسر اقدامات

 .بوده اس  يدندان

قترار   يسمنان مورد بررس متخصص شهر و يپزشکان عموم نفر از دندان 75 ،يمطالعه مقطع نيا درها:  مواد و روش

ه محل کتار  ب پزشک منتخب با دندان يبا هماهنگ ساخته بود. محقق يها نامه پرسش قيطر از ها داده يآور جمع گرفتند.

پتس از   و عيت توز نامته  پرستش   يرضا کسب با اطالعات الزم داده شد. سپس يبه و قيمراجعه و در خصوص تحق يو

 .شد يورآ شده جمع لينامه تکم بعد، پرسش قهيقدحدود ده 

( داشتند. p=005/0) يپزشکان عموم از دندان يتر شيب يپزشکان متخصص آگاه نشان داد که دندان جينتا ها: يافته

 ياز ترومتا  يبتا آگتاه   يمعکوست  يهمبستگ يدندان يمطالعه در خصوص تروما نيخرآمدت زمان گذشته از  نيچن هم

تعداد دفعات شترک  در آمتوزش    و يليالتحص سن، مدت زمان گذشته از فارغ يرهاياما متغ (.p=000/0) داش  يدندان

 .نشان نداده اس  يدندان ياز تروما يآگاه زانيرا با م يدار يارتباط معن مدون

 معکتو   يبستگ هم يدندان يتروما خصوص در مطالعه نيآخر از گذشته زمان مدت که نيا به توجه با گيري: نتيجه

 .شود يم ديتاک پزشکان دندان يبرا تروما يبازآموز يها دوره در شرک  ، لذادارد يدندان يتروما از يآگاه با

 

 

 مقدمه
 يتروماا  کاه  دهاد  يما  نشاان  رياخ يولوژيدميمطالعات اپ

دارد. باه   ياديا ز وعيشا  يدائما  و يريش يها دندان در يدندان

درصاد   2/44تاا   5/13 نيآن در اروپاا با   وعيکه شا  يطور

سوم کودکان  کي حدود ،ييايرغم تنوعات جغراف ي. علباشد يم

 نيچنا  را دارند. هام  يريش سابقه تروما به دندان يدبستان شيپ

 ساابقه  زيسوم بزرگساالن ن کي و يکودکان دبستان هارمچ کي

 که در يپزشکان اند. دندان گزارش کرده را يتروما به دندان دائم

راه  يجساتجو  در گرفتاه و  خصوص مورد مشورت قارار  نيا

باا   ماار يباشند، موظا  باه درماان ب    يضربه م پس از يدرمان

را باه   ماار يب عاًيسر اي کن بوده ومم يها تمام روش استفاده از

 يتروماهاا  جادکنناده ي. عوامال ا ناد ينما يمعرف متخصص کي

اورجت، پروتاروژن   شي)مانند افزا يدهان يها به دسته يدندان

 مي)مانناد اساتر ( تقسا    يو عوامل رفتاار  يطي(، محاليماگز
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صادمات عباارت اسات از:     ليا قب نيا ا ياصل لي. دالشوند يم

 ورزش کاردن،  نيحا  يبرخوردهاا  افتاادن و  سقوط کاردن و 

 . در[1-4] يجسام  يآزارها خشونت و و  يکيتصادفات تراف

 آن، يهاا  تار   ايا  ناا يم از يکم دادن مقدار دست که از يحال

و  ي. درماان اورژانسا  دهاد  ينشان م را يدندان  يخف يتروما

هام بافات ساخت( باه      )هم بافت نرم و يدندان يتروما عيسر

 از يريجلاوگ  و ييباا يز فانکشن، يکنترل درد، بازساز منظور

 ني[. بنابرا5] است ازيمورد ن ،يجتماعو ا يروان يمنف يها جنبه

و  قيا دق صيتشاخ  باه منظاور   ينيمهارت بال و يکيدانش تکن

 در يناکااف  ياست. سطح آگاه يمعقول ضرور و يدرمان منطق

پزشاکان و معلماان    در عموم مردم، يدندان يتروما برخورد با

 زانيم يرو مطالعات بر از ياست. تعداد  مدار  مشخص شده

و متخصاص(   يپزشاکان عماوم   انپزشکان )دناد  دندان يآگاه

 يبردهاا  باه راه  يبناد يعادم پا  ها از آن انجام شده است و اکثر

 [.6-11،2] دهند يخبر م يالملل نيب

 حيکردن صح نتيزمان اسپل در نيچن کمبود اطالعات هم   

در مطالعاه  [. 12] دنادان خاارش شاده، مشاخص شاده اسات      

درماان   را در يمشکالت يليبرز يميپزشکان ترم دندان ،يگريد

اروپاا،   [. در13داشاتند ]  شاه ير-تااش  يها يمناسب شکستگ

کاه   انجام شد، مشخص نماود  سيانگل آلمان و که در يمطالعات

 دهيچيپ يها يمانند شکستگ تروما گريانواع د در انپزشک دندان

 نادرساات در يهااا )پاسااخ الزم را ندارنااد يتاااش، آگاااه 

واکساپوژر   عيوس يها يدر شکستگ يپالپوتوم يها ونيکاسياند

 [.14،15] پالپ( عيوس

 درماان جراحاات مارتبا باا     در يآگااه  زانيم يبررس   

باا هادک کام     يآموزش تيفيبه منظور بهبود ک يدندان يتروما

 و يپزشاک  رشته دنادان  انيدانشجو در هم ،يکردن نقص آگاه

برخاوردار   ياديا ز تياهم رشته، از نيا النيالتحص فارغهم در 

 يآگااه  زانيا م بار  يمبنا  ياطالعاات  چياست. تا به اماروز ها  

دساتر    در يدندان يخصوص تروما سمنان در انپزشک دندان

کارد   و عمال  يآگااه  زانيم نييتع مطالعه، ني. هدک از استين

کاه   باشد يم يدندان يتروما ارتباط با پزشکان سمنان در دندان

 يباردار  مدون مورد بهره يبرنامه آموزش نيتواند که در تدو يم

 .رديگ قرار

 

 هامواد و روش
 يتماام  ،يماورد بررسا   تيا جمع يمطالعاه مقطعا   نيا در

 77) باه تعاداد    سمنان و متخصص شهر يپزشکان عموم دندان

بود که  ييها نامه پرسش قيها از طر داده يآور نفر( بودند. جمع

 يآور شاد:  قسامت اول، جهات جماع     يدر دو قسمت طراحا 

متخصاص باودن،    اي يشامل سن، عموم کياطالعات دموگراف

 نيمدت زمان گذشاته از آخار   ل،يتحص از تمدت زمان فراغ

 و تعاداد دفعاات شارکت در    يدنادان  يمطالعه دربااره تروماا  

سوال با تمرکز  9 آموزش مداوم و قسمت دوم شامل يها دوره

 يسااز  هيجهات شاب   يکينيالت کلسوابود.  يکينيمورد کل 5بر 

طبق مطالعاات   بر کيحادثه ترامات کيو نرمال  يقيحق ايشرا

ماورد   ي[. موضوعات اصال 14،16] شد ياحمشابه گذشته طر

باا اکساپوژر    دهيچيو پ دهيچيرپيتاش )غ يسوال شامل شکستگ

نوع و مدت  ،اکستروژن شه،ير يشکستگ ،يپالپ(، اوالژن دندان

 يهاا  نيداليا سواالت توساا گا  نيکردن بود. ا نتيزمان اسپل

 دناادان يتروماشناساا يالمللاا نيانجماان باا  رياااخ يدرمااان
 (IADT): International Association of Dental 

Traumatology  شادند  دييا بار شاواهد تا   يمقاالت مبتن ايو 

 کينيکل ايپزشک به مطب  با دندان ي[. ابتدا با هماهنگ17،17]

 قيا در خصوص تحق يپزشک دندان يمراجعه و توسا دانشجو

 تيکسااب رضااا اطالعااات الزم داده شااد. سااپس بااا يبااه و

 اريا کاه در اخت  ييهاا  ناماه  پرساش شاد.   عيا ناماه توز  پرسش

دانشجو پاسخ داده شاد   ابيغ داده شد، در پزشکان قرار دندان

باه   قاه يدق 10پزشک، پاس از حادود   و بدون نوشتن نام دندان

 .عودت داده شددانشجو 

 يکاا  يهاا  زماون آها با استفاده از  داده ليو تحل هيتجز   

انجاام شاد.    يخطا  ونيرگرسا  نيچن و هم شريف قياسکوئر، دق

 05/0 يدار يو ساطح معنا   SPSS18.0افزار مورد استفاده  نرم

 .در نظر گرفته شد
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 نتایج
کردند،  لينامه را تکم کرده و پرسش يهمکار ينفر 57از 

 يپزشاک عماوم   دنادان  43پزشک متخصاص و   نفر دندان 14

در  سااال و 37تاار از  هااا کاام نآ درصااد4/61 بودنااد. ساان

ساال   10حداکثر ها  نآ يليالتحص ها مدت فارغ نآ درصد7/66

 نيها مدت زمان گذشته از آخر نآ درصد6/52بوده است. در 

باوده اسات.    ساال  کيا تاا   ياندها  يمورد تروماا  مطالعه در

مادون شارکت    يآموزشا  ي دوره چيها  هاا در  نآ درصد7/29

 ي دوره 5هااا حااداکثر در  آندرصااد  2/77نکاارده بودنااد و 

پزشکان متخصص و  عيمدون شرکت نموده بودند. توز يآموزش

 ،يماورد بررسا   يهاا  مشخصه کيبه تفک يمورد بررس يعموم

 دردرسات   يهاا  پاسخ تعداد اريانحراک مع و نيانگيم نيچن هم

شود  يم دهيد 1 جدول که در يطور آمده است. همان 1 جدول

کان متخصااص جااوان بودنااد و ماادت   پزشاا اکثاار دناادان 

 نيچناا سااال بااود. هاام 10هااا حااداکثر  نآ يليالتحصاا فااارغ

 يمادون آموزشا   يها کال  از کي چيه ها در نآ درصد4/71

 مداوم شرکت نکرده بودند.

درساات  يهااا تعااداد پاسااخ اريااانحااراک مع ± نيانگياام

مورد  4تعداد پاسخ درست  نيتر ( بود. کم9)از  01/1±79/6

تعاداد پاساخ    اريا انحراک مع ±نيانگيمورد بود م 9 نيو باالتر

( و در 9)از  65/6±95/0 يپزشاکان عماوم   درست در دندان

 يبه عباارت ( بود. 9)از  21/7±12/1پزشکان متخصص  دندان

 درصاد 9/73به طور متوساا باه    يپزشکان عموم دندان گريد

سائواالت و   درصد2/70پزشکان متخصص به  سئواالت، دندان

 دادند. حيسئواالت پاسخ صح درصد4/75پزشکان به  کل دندان

پزشااکان  نشااان داد کااه دناادان ونيرگرساا ليااتحل جينتااا

 يپزشااکان عمااوم از دناادان يتاار شيباا يگاااهآمتخصااص 

(007/0=pداشتند و هم ) نيخار آمدت زمان گذشته از  نيچن 

باا   يمعکوسا  يهمبساتگ  يدنادان  يمطالعه در خصوص تروما

 يرهايمتغ ري(. ساp=003/0) داشت يدندان ياز تروما يگاهآ

از تروماا   يگااه آ زانيا را باا م  يدار يشده ارتباط معن يبررس

سواالت  کيدرست به تفک يها نشان نداد. درصد پاسخ يدندان

در  يپزشکان متخصص و عموم ندندا کيشده و به تفک يبررس

 نياز سواالت مطرح شده با  کي چيمده است. در هآ 2جدول 

در تعاداد   يدار يو متخصص تفاوت معن يپزشکان عموم دندان

 .شدن دهيپاسخ درست د

 
درست به سواالت مطرح شده  یتعداد پاسخ ها یارو انحراف مع یانگینو متخصص شهر سمنان. م یدندان پزشکان عموم یفرد یمشخصه ها یعتوز .1جدول 

 (59)سال  یدندان یدر خصوص تروما

 تعداد پاسخ درست
 درجه تحصیلی

 تعداد

 

 عمومی متخصص مشخصه

 تعداد درصد تعداد درصد میانگین انحراف معیار

70/1 

59/7 

07/7 

51/9 

87/9 

75/9 

177 

- 

- 

11 

- 

- 

7/17 

2/87 

5/27 

21 

18 

5 

89 

18 

5 

89-20 

19-80 

10≤ 

 سن)سال(

79/1 

70/7 

09/7 

52/9 

17/9 

77/0 

177 

- 

- 

11 

- 

- 

7/99 

9/29 

9/17 

21 

11 

7 

87 

11 

7 

17 ≥ 

 27-11 

 27 < 

 (سال)مدت زمان گذشته ازفارغ التحصیلی

70/1 

75/7 

72/7 

78/0 

91/9 

77/9 

0/89 

5/12 

1/21 

9 

9 

8 

1/97 

9/85 

8/2 

29 

10 

1 

87 

28 

1 

1 ≥ 

9-2 

9 ≤ 

مدت زمان گذشته ازآخرین مطالعه درخصوص ترومای 

 (سال) دندان

81/1 

70/7 

78/7 

51/9 

07/9 

00/9 

1/01 

9/27 

- 

17 

1 

- 

8/19 

9/98 

2/87 

0 

28 

18 

19 

20 

18 

7 

9-1 

 9≤ 

 تعداد دفعات شرکت درآموزش مدون
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 سال) دندان ترومای خصوص در سمنان شهر عمومی و متخصص پزشکان دندان تفکیک به شده مطرح سواالت از یک هر به درست پاسخ درصد. 2 جدول

59) 

P_value 

 

دندان  کل

 پزشکان

(90 =n ) 

گزینه  درجه تحصیلی

پاسخ 

 درست

 متخصص سوال

(11 =n) 

 عمومی

(18=n) 

795/7 2/71 0/79 0/78 2 

 جهات ( قبال  سااعت  یک) صورت ناحیه به نرم توپ یک با ضربه ی سابقه با ساله 0 پسر یک 

 درگیرکنناده  تاا   شکستگی یک. کند می مراجعه مطب به رادیوگرافیک و کلینیکی معاینات

 هاا  دنادان  ریشاه . شاد  داده تشاخیص  21 و 11 دنادان هاای   در پالپی اکسپوژر با مینا و عا 

 .باشد می ....... صورت به فوری درمان . (باز اپکس) است ناکامل

 ای جلسه یک ریشه درمان (8 پالپوتومی (2 پالپکتومی (1

727/7 0/99 8/91 1/90 2 
 :مورد این در درمان برای استفاده مورد داروی -

 نیست نیاز دارویی هیچ(1 فرمالین(8 هیدروکساید کلسیم(2 پارامنوکلروفرم(1

- 177 177 177 8 

 دخترش دائمی دندان که دهد می توضیح و گیرد می تماس دندانپزشکی مطب با مادری  -

 داد؟ مادر به باید را هایی دستورالعمل است. چه افتاده بیرون دهانش از لحظه همان در

 .کنید مراجعه دندان پزشکی مطب به بال فاصله و  کنید نگهداری آب در را دندان(1

 .کنید مراجعه دندان پزشکی مطب به بال فاصله و کنید نگهداری یخ در را دندان(2

 جای سر را دندان زمان این در توانید نمی اگر و دهید قرار خود جای در مجددا را دندان(8

 دندان پزشکی مطب به بالفاصله و داده قرار سرد شیر یا سالین در را دندان دهید، قرار خود

 .کنید مراجعه

77/1 9/59 177 8/59 2 

 چیست؟ شما بعدی عملکرد رسند، می دندان پزشکی مطب به کودکش و مادر -

 ریشه کانال درمان(1

 غذایی رژیم و دهان بهداشت کنترل اسپلینت، رادیوگرافیک، معاینه(2

 دانم نمی(8

285/7 9/72 5/52 1/05 8 

 گیرد؟ قرار باید مدت چه و گذاشت باید اسپلینتی نوع چه مورد این در -

 یابد کاهش دندان لقی که زمانی تا یا هفته 2 برای ریجید اسپلینت(1

 ماه یک برای ریجید سمی یا ریجید اسپلینت(2

 یابد کاهش دندان لقی که زمانی تا یا هفته 2 برای ریجید سمی اسپلینت( 8

  نیست اسپلینت به نیازی(1

790/7 7/25 7/97 8/28 1 

 کنید؟ می تجویز خاصی داروی آیا -

 خیر(1

 درد ضد ،  باریک NSAIDs  طیف با بیوتیک آنتی بله،(2

 درد ضد ، NSAIDs  بله،( 8

 NSAIDsدرد   ضد  وسیع، طیف با بیوتیک آنتی بله،(1

77/1 7/58 5/52 7/58 8 

 این مالیم درد شکایت با قبل ساعت 21 مدت به 11 دندان ناحیه در آسیب یک با بیمار

 و مینا درگیرکننده تاجی شکستگی یک کلینیکی نظر از کند، می مراجعه مطب به دندان

 :دارد وحود پالپ درگیری بدون و عا 

 کامپوزیت با رستوریشن(Semirigid     8 اسپلینت دادن قرار(2   ریشه کانال درمان(1

921/7 5/01 9/07 7/95 8 

 متحمل قبل روز یک که دهد می توضیح آسیبی مورد در و آید می مطب به بیمار یک -

 داد نشان را ریشه افقی شکستگی یک 21 شماره دندان رادیوگرافیک، معاینه از پس.بود شده

 :صورت به فوری درمان( میانی 8/1 در)

    Semirigid اسپلینت درمان، تست(8   کانال درمان(2   دندان کشیدن(1

712/7 1/91 1/90 9/98 2 

 دچار 21 شماره دندان کلینیکی نظر از. کند می مراجعه مطب به تراما از پس بیمار یک -

 PDLفضای افزایش یک رادیوگرافیک معاینه.است شده لقی افزایش و طول افزایش

 :صورت به درمان. است اکستروزیوالکسیشن یک تشخیص دهدو می نشان را 

 شود ثابت اسپلینت با هفته 2 برای سپس و شود ریپوزیشن باید دندان(1

 کنیم مانیتور را دندان وایتالیتی و کنیم صبر کار، هیچ( 2

 ریشه کانال درمان(8
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 گيريبحث و نتيجه
 گار يهمانند د ،يدندان يباره تروماهادر يدانش تئور       

مباحا    هيپا بر ياديز زانيبه م ،يپزشک علم دندان يها شاخه

 يتخصص يها در دوره ليشده در دانشگاه، ادامه تحص سيتدر

[. 19] باشد يم يليالتحص پس از فارغ يآموزش يها دوره زيو ن

تجرباه   واسات   يعيمسااله شاا   يکاودک  هاا در  ضربه به دندان

پزشاک باه هماراه     و دندان نيکود ، والد يرا برا يپراضطراب

 مواجهاه و  ييتواناا  ديا پزشاک با  دندان کيجا که  دارد. از آن

 يمطالعه آگاه نيگونه صدمات را داشته باشد، در ا نيدرمان ا

 ناه يسامنان در زم  و متخصاص شاهر   يپزشاکان عماوم   دندان

 گرفت.  قرار يکودکان مورد بررس يصدمات دندان

به طور متوسا  يپزشکان عموم ها نشان داد دندان افتهي     

 درصاد 2/70تخصاص باه   پزشاکان م  ، دنادان درصاد 9/73به 

سئواالت پاساخ   درصد4/75پزشکان به  سئواالت و کل دندان

نفار از   200ميازان آگااهي  ، و همکاران انيلچيدادند. ان حيصح

علات،   يها طهيمورد ح شهر اصفهان در يپزشکان عموم دندان

 يهاي رايج تروماهاي دنداني را مورد بررس پيشگيري و درمان

پزشکان شهر  دندان يها نشان داد که آگاه قرار دادند. مطالعه آن

 باشاد  يما  يدر سطح خاوب  يمورد بررس طهياصفهان در سه ح

 نيو همکااران در با   ريکه توسا بصا  يگري. در مطالعه د[20]

پزشاک   اندند 100 نيشد، از ب پزشکان شهر اهواز انجام دندان

داشاتند و در کال    يخوب يآگاه زانيم درصد51 ،يمورد بررس

 يها بيشهر در ارتباط با آس نيا يپزشکان عموم دندان يآگاه

. در مطالعااه سااراش و [21] خااوب گاازارش شااد کيااترومات

ورد ما  پزشکان عماومي در  آگاهي دندان زين همکاران در تهران

 بتاًهاي کودکان در ساطح نسا   صدمات ناشي از ضربه به دندان

 پزشاکان باا   بود. در مطالعه آنان، ميزان آگاهي دنادان  يمناسب

 ههاا رابطا   و با سن آن ميها رابطه مستق التحصيلي آن سال فارغ

 يهاا  افتاه يهاا بار خاالک     آن جي، که نتا[22]معکو  داشت 

مدت زمان گذشاته از   نيب يدار يالعه ما بود که ارتباط معنمط

هاا   آن يآگااه  ساطح پزشاکان باا    و سن دندان يليالتحص فارغ

تواناد تعاداد کام نموناه در      يتفاوت م نيمشاهده نشد. علت ا

باشد که در مطالعه مورد مطالعه  تيتفاوت در جمع ايمطالعه ما 

 و متخصص بود. يپزشکان عموم ما شامل دندان

که، مدت زمان گذشاته از   نيمطالعه حاضر ا گريد جياز نتا

باا   يمعکوس يهمبستگ يدهان يمورد تروما مطالعه در نيآخر

 جيبااا نتااا نيااپزشااکان داشاات کااه ا دناادان يسااطح آگاااه

دارد.  يخاوان  [ هام 16] Prisco [ و15]  Kostopouluمطالعات

پزشکان با گذشت زماان   مطالب دوران تحصيل دندان يفراموش

 نيا ا ياز علال احتماال   يباازآموز  يها شرکت در دوره معدو 

   .مساله باشد

پزشاکان   دنادان  يآگااه  زانيا اسا  مطالعه حاضار، م  بر

صادمات   ناه يدر زم يپزشکان عماوم  متخصص نسبت به دندان

 يهاا  و روش يدنادان  يباود. بحا  تروماهاا    تر شيب ،يدندان

دوره  انيدانشاجو  يآموزشا  کولاوم يمواجهه باا آن جازک کور  

 سيتادر  يمختل  آموزش يها باشد که توسا گروه يم يعموم

اخذ شده از منابع  زين قيتحق نينامه ا پرسش واالتگردد. س يم

باشاد.   يم انيدانشجو يمعتبر است که جزک منابع آموزش يعلم

 يکاه در دوره پزشاک   نيا پزشکان متخصص عالوه بار ا  دندان

در  يتر شيب اتياند، تجرب دهيمطالب فوق را آموزش د يعموم

 نپزشاکا  اکثار دنادان   دارناد. مااافاً   يمارانيب نيمواجهه با چن

 يپزشک دانشکده دندان يعلم اتيمتخصص شهر سمنان عاو ه

دهند. لاذا در   يآموزش م انيباشند که مطالب را به دانشجو يم

 ينماوده و آگااه   دايا به مطالاب پ  يتر شيمرحله اشراک ب نيا

 کسب خواهند نمود.  يتر شيب

پزشاکان   دنادان  يآگاه يابي، ارزمطالعه نينقطه قوت ا    

دنادان   ينموناه آماار   يمتخصص بوده است. در مطالعات قبلا 

مطالعاه،   يهاا  تيمحدود نيتر اند. از مهم بوده يپزشکان عموم

علات،   يهاا  طاه يپزشاکان در ح  دنادان  يآگااه  يابيا عدم ارز

 دمعا  نيچنا  دندان و هام  يهاي رايج تروما پيشگيري و درمان

( هاا  شنيها، لترال لوکس نتروژنيا لياز قب) گريموارد د ينيب شيپ

مطالعاه،   گار يد تينامه اشاره کرد. محادود  پرسش يدر طراح

 پزشکان متخصص بوده است. تعداد کم نمونه از دندان



 رها تفرجي و همکاران                                                

 

 

 نيها نشان داد مدت زمان گذشته از آخر افتهي يبه طور کل

معکاو  و   يهمبساتگ  يدنادان  يخصاوص تروماا   مطالعه در

با توجاه   نيچن دارد. هم يدندان ياز تروما يبا آگاه يدار يمعن

 شنهاديپ ،يدندان يتروما نهيدر زم نيمتخصص تر شيب يبه آگاه

 يباازآموز  ريا نظ يليالتحصا  بعد از فاارغ  يها شود آموزش يم

 يريشگيپ يها کودکان و روش يصدمات دندان نهيمدون در زم

بروشاورها و   . ضامناً اباد يتاداوم   يا باه طاور دوره   زياز آن ن

صدمات  هيو درمان اول يريشگيپ نهيزم در يآموزش يپوسترها

 شيتواند کارگشا باشد. تا وصاول باه افازا    يکودکان م يدندان

ارجاع مناسب باه   نه،يزم نيدر ا يپزشکان عموم دندان يآگاه

 .شود يم هيپزشک متخصص توص دندان

 

 تشكر و قدردانی
 نيا محترم شهر سامنان کاه در انجاام ا   پزشکان  از دندان  

 يتشکر و قدردان مانهيرساندند، صم ياريما را  يقاتيطرح تحق

 .شود يم
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Introduction: Usually, traumatic tooth injuries cause unpleasant experiments in children, which quick 

and suitable action is necessary. In this way, the aim of this study was to evaluate the level of 

dentists’knowledge regarding dental trauma. 

Materials and Methods: In this cross sectional study, 57 general and specialist dentists in Semnan (Iran, 

2015) were evaluated. Data collecting was performed using self-constructed questionnaire. After arranging 

with the selected dentist, we met them in their office and provided required information about our research. 

Then, if the dentist was agreeing to cooperate with us, we provided them the relevant questionnaire form to 

be filled by them. 

Results: knowledge about dental trauma was more in specialists compared to general dentists (p=0.007); 

although there was negative correlation between the time of the last study regarding dental trauma and 

dental trauma knowledge (p=0.003). Correspondingly, other variables (such as age, passed time period from 

graduating and times of attending to training course) didn’t show significant relationship with the level of 

knowledge about dental trauma.  

Conclusion: Since there is negative correlation between the time of the last study regarding dental 

trauma and dental trauma knowledge, we emphasize on participating dentists in dental trauma retraining 

courses. 
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