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د )گرگان( نصرآبا یروستا ییشاخص سالمت دهان و دندان در دانش آموزان مقطع ابتدا یبررس

 یقیتحق                                                                1397در سال  Child-OIDPبر اساس شاخص 

                                                                                                                                    چکیده
 

بشر  یزندگ تیفیبر ک یپر رنگ اریسالمت دهان و دندان نقش بس و هدف: نهیزم

جهت سنجش سالمت دهان و دندان وجود دارد  یاریبس یداشته است. ابزار ها

که کودکان از  یبزرگسال انجام گرفته است در حال تیمطالعات در جمع شیب یول

شاخص سالمت  یمطالعه بررس نیبرخوردار هستند. هدف از ا یشتریب تیاهم

نصرآباد )گرگان( بر اساس  یروستا ییدهان و دندان در دانش آموزان مقطع ابتدا

 باشد. یم 1397در سال  Child-OIDPشاخص 

 1397که در سال  یمقطع ،یلیتحل-یفیتوص یمطالعه  نیدر ا ها: و روش مواد

استفاده  با یینفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدا 192انجام گرفت. تعداد 

نصرآباد در  یقرار گرفتند. مکان مطالعه روستا یمورد بررس یروش سرشمار

-Childداده ها از پرسشنامه  یجمع آور یشرق شهرستان گرگان بوده است. برا

OIDP با کمک  نرم افزار  یآمار زیاستفاده شد. آنالSPSS و با در نظر  16 ۀنسخ

درصد و ارتباطات  یفیون توصانجام شد. از ازم α< 05/0 یخطا بیگرفتن ضر

 استفاده شد. ANOVAو  T-Test یاز ازمون استنباط

 تیمطالعه دختران بودند. دندان درد، حساس تیاز جمع 5/50: % :ها افتهی

 یموارد نیشتریبد دهان از ب یرنگ دندان، ضربه به دندان و بو رییدندانها، تغ

اختالل در عملکرد روزانه  یکننده  جادیبود که دانش آموزان به عنوان عوامل ا

مشکل  نیتر عیاز دانش آموزان غذا خوردن را از شا 5/75داشتند. % انیخود ب

دانش آموزان ازمراجعه به  %1/52دانستند.  یروزانه م یها تیبر فعال رگذاریتاث

 یلیتحص تیشاخص سالمت دهان و دندان و وضع انی. مدندیترسیدندانپزشک م

 (.P=000/0دار بود )معنا یدانش آموزان ارتباط

بهداشت دهان و دندان بر عملکرد روزانه دانش  ریمطالعه تاث نیا :یریگ جهینت

بود.  عیرا نشان داده است. اثرات مشکالت دهان و دندان شا ییآموزان مقطع ابتدا

 عمدتا مربوط به خوردن غذا و لبخند زدن بود. راتیتاث

 ، عملکرد روزانهChild-OIDPسالمت دهان و دندان، شاخص  :یدیکل کلمات

 1یجهادشاا رضا

  2ییرانیفاطمه تم 

  3نکرم ثناگز

 *4یباریجز الیل

 

 تهیکم ،یپرستار یدانشجو کارشناس. 1 

دانشگاه علوم  ،ییدانشجو قاتیتحق

 .رانیگلستان، گرگان، ا یپزشک

 تهیکم ،یدانشجو دندان پزشک. 2

دانشگاه علوم  ،ییدانشجو قاتیتحق

 .رانیا گلستان، گرگان، یپزشک

 قاتیتحق مرکز ،یپرستار یدکترا .3

گلستان،  ی، دانشگاه علوم پزشکیپرستار
 .رانیگرگان، ا

 قاتیمرکز  تحق ،یپرستار یدکترا. 4

گلستان،  ی، دانشگاه علوم پزشکیپرستار

 .رانیگرگان، ا
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 ریتواند تاث یضعف در سالمت دهان و دندان م مقدمه:

بر عملکرد کودک در مدرسه و موفقت آن ها در  یمخرب

که از سالمت دهان  یبعد از آن داشته باشد. کودکان یزندگ

 از همساالن خود شتریبرابر ب 12برند،  یو دندان رنج م

(. بهداشت دهان و 1کنند) ینرفتن به مدرسه تالش م یبرا

 یضرور اریبس یزندگ تیفیو ک یعموم یتدندان بر سالم

باشد. درد دندان، سرطان دهان و گلو، عفونت دهان و  یم

 ریلثه، از دست رفتن دندان و سا یها یماریزخم ها، ب

افراد در لبخند  تیها و اختالالت سبب کاهش ظرف یماریب

 یم یو اجتماع یصحبت کردن و سالمت روانزدن، 

دهان و دندان، کاهش  تمشکال ریتاث نی(. مهم تر2شود)

بر رشد و  تیباشد که در نها یکودکان م یا هیتغذ تیفیک
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