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زمینه و هدف :کنترل رفتار کودکان کم سن و کودکان ناتوان ذهنی و یا جسمی در کلينيك دندانپزشکی هميشه یکی از چالشهاي بزرگ فرا روي درمانگر
بوده است؛ به طوري که عالوه بر تأثير گذاري بر کميت و کيفيت درمان ،در اکثر مواقع رضایتمندي والدین را از خدمات انجام شده در پی نداشته است.
هدف از این مطالعه ،بررسی کارامدي درمان دندانپزشکی کودکان تحت آرامبخشی و بيهوشی عمومی با گاز نيتروس اکسيد ( Nitrous oxideیا )N2O
به عنوان یك روش نوین در ارتقاي کميت و کيفيت آموزش دستياران تخصصی از طریق بررسی ميزان پذیرش و رضایتمندي والدین کودکان از درمان
دندانپزشکی فرزندشان بود.
روش کار :این مطالعه توصيفی و مقطعی ،در بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد .در این راستا ،سی کودك و
نوجوان  4/5تا  36ساله ،که به علت صغر سن یا ناتوانی ذهنی و جسمی در کلينيكهاي دندانپزشکی پذیرش نشده بودند ،در واحد دندانپزشکی
بيمارستانی دانشکده دندانپزشکی کرمان تحت بيهوشی و کاربرد گاز نيتروس اکسيد درمانهاي دندانپزشکی را دریافت کردند؛ سپس ،والدین این کودکان
به کمك پرسشنامه ميزان پذیرش و رضایتمندي خود را از درمانهاي ارایه شده بيان داشتند .دادهها به کمك نرمافزار  SPSSنسخه  36و روشهاي آمار
توصيفی تجزیه و تحليل شد.
یافتهها :بيش از  81درصد والدین از این روش درمان رضایت داشتند و ميزان کاهش اضطراب فرزند خود را خوب ارزیابی کردند؛ حتی  96درصد آنها ميزان
رضایت خود را با نمره  8الی  31نشان دادند .بيشترین درمانهاي انجام شده براي این کودکان ترميم دندانها و کشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري بود.
نتیجهگیری :این روش درمانی را به دليل نوین بودن از جنبه آموزشی و نيز به دليل راحتی بيمار و آسایش خاطر والدین ،میتوان در همه دانشکدههاي
دندانپزشکی کشور توصيه نمود.
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مقدمه

دوره دهم شماره اول

دندانها کودك را مستأصل ساخت ،به ناچار به کلينيك مراجعه

درمانهاي دندانپزشکی نظير ترميم دندانهاي پوسيده ،درمان

میکنند؛ در چنين شرایطی آستانه تحمل درد کودك پایين آمده

عصب دندانها ،کشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري و جرم

است و در شرایط بسيار سختی باید کودك را در روي صندلی

گيري دندانها ،بنا بر ماهيت خود هميشه براي بيماران درمان
هایی دردناك و ناخوشایند بودهاند .در کودکان و نوجوانان انجام
این درمانها به خاطر سن این گروه مشکل است؛ ابتال به بعضی

دندانپزشکی مهار نمود تا تزریق داروي بیحسی و درمانهاي
دندانپزشکی متعاقب تزریق را دریافت نماید .در خاتمه درمان
نيز کودك و والدین او با شرایط روحی نامناسبی کلينيك را

اختالالت سيستميك نيز پذیرش درمانها را مشکلتر میسازد؛

ترك میکنند و درمانگر نيز بسيار خسته باید بيمار بعدي را

به ویژه که کودکان نسبت به بزرگساالن توانایی کمتري براي

پذیرش کند.

رعایت بهداشت دهان و حفظ سالمت دندانهاي خود دارند .از

ورود گاز نيتروس اکسيد ( Nitrous oxideیا  )N2Oبه

این روست که دندانهاي آنها بيشتر پوسيده میشود و در نتيجه

دنياي پزشکی و کاربرد آن به همراه اکسيژن براي آرام بخشی

بيشتر نيازمند درمان دندانپزشکی میشوند.

بيماران در طی درمانهاي مختلف و سپس شناخت و کاربرد

یکی از مقولههاي دندانپزشکی این گونه کودکان ،کنترل

داروهاي بيهوشی عمومی سبب بروز انقالبی در جراحیها و

رفتار آنها در کلينيكهاي دندانپزشکی ،به خصوص

درمانهاي مختلف گردید ( .)3نيتروس اکسيد گازي بدون

کلينيكهاي آموزشی ،میباشد؛ به نحوي که آنها بدون بروز

رنگ ،خنثی و کمی سنگينتر از هواست که به سرعت از ریهها

رفتار منفی و با ترس و اضطراب کمتر ،درمانها را پذیرا شوند.

جذب شده ،به طور فيزیکی در سرم خون حل و حمل میشود

روشهاي متعددي براي ارتباط برقرار کردن با کودك ،جلب

و دفع آن نيز از ریهها انجام میگيرد .مکانيسم اثر این گاز

همکاري او در کلينيك و کنترل رفتار وي به کار برده میشود

تضعيف سيستم عصبی مرکزي است که سبب تغيير آگاهی و

تا کودك نگرشی مثبت به درمانها پيدا کرده ،درمانها را تحت

عملکرد حرکتی میگردد؛ البته ،آنالژزي نيز محدودي ایجاد

تزریق داروهاي بیحسی موضعی بپذیرد .این روشها به طور

میکند و همچنين سبب کاهش برون ده قلبی شده ،مقاومت

کلی تعدیل رفتار ( )Behavior modificationناميده

عروق محيطی را افزایش میدهد که این عوارض از اهميت

میشود و شامل روشهایی همچون ،Tell-show-do
،Retraining ،Modeling ،Positive reinforcement
 Voice controlو  Hand over mouthمیباشند (.)3

زیادي برخوردار نيست .در استفاده کلينيکی با غلظتهاي
مناسب ،این گاز هيچگونه تأثير سمی براي بيمار ندارد (.)3
در مطالعات اخير حيطه دندانپزشکی ،به ویژه به هنگام

اما با وجود کاربرد چنين روشهایی ،هميشه کنترل رفتار

انجام درمان دندانهاي کودکان کم سن و یا کودکان و

این کودکان موفقيت آميز نيست و عدم رضایت کودك و

نوجوانان عقب مانده ذهنی و جسمی کاربرد گاز نيتروس

والدین او را به دنبال دارد؛ به همين دليل است تاکنون درمان

اکسيد و استفاده از بيهوشی عمومی ،مد نظر بسياري از

سرپایی کودکان در کلينيك دندانپزشکی چالشی بزرگ براي

کلينيكهاي آموزشی و درمانی دندانپزشکی قرار گرفته است.

دانشجویان دورههاي عمومی و تخصصی دندانپزشکی و

به عنوان مثال ،فقط در بخشی از انگلستان 13 ،مرکز

والدین کودکان بوده است؛ به طوري که درصد زیادي از

دندانپزشکی کودکان ،خدمات دندانپزشکی را تحت بيهوشی

والدین از ترس عدم همکاري کودك خود با دندانپزشك از

عمومی به کودکان نيازمند درمان ارایه مینمایند (.)2

بردن کودك به کلينيك دندانپزشکی اجتناب میکنند و در
نهایت در موقعی که پوسيدگی دندانها پيشرفت نمود و درد

در سوئد نيز  11مرکز تخصصی دندانپزشکی کودکان از
گاز نيتروس اکسيد و بيهوشی عمومی استفاده میکنند (.)1
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بررسی یك روش نوین آموزشی درمانی...

در ژاپن از  29مرکز آموزشی دندانپزشکی کودکان36 ،

پوراسالمی و همکاران

دریافت کردند ،مورد پرسش واقع شدند.

مرکز در ارایه خدمات آموزشی درمانی دندانپزشکی از کاهش

کودکان و نوجوانانی که به دليل صغر سن یا مشکالت

سطح هوشياري ( )Sedationبا نيتروس اکسيد و بيهوشی

جسمی و یا روانی ،توانایی پذیرش درمانهاي دندانپزشکی را

عمومی استفاده میکنند (.)4

روي صندلی دندانپزشکی نداشتند و از طرفی مطابق نظر

در ایران نيز طی ساليان اخير در شهرهاي تهران ،مشهد،

متخصص بيهوشی ،استفاده از نيتروس اکسيد و بيهوشی

اصفهان و تبریز کلينيكهاي دانشگاهی ارایه کننده خدمات

عمومی براي آنها ممکن بود ،پس از آن که والدین آنها فرم

آموزشی درمانی دندانپزشکی کودکان ،تمایل به درمان

رضایتنامه آگاهانه را مطالعه و امضا نمودند ،براي درمان

دندانهاي کودکان با استفاده از نيتروس اکسيد و بيهوشی

پذیرفته شدند.

عمومی از خود نشان دادهاند (.)5

پس از انجام مشاورههاي الزم با پزشکان متخصص کودکان

نظر به اهميت موضوع ،در برنامه آموزشی دوره تخصصی

و نيز پس از درخواست و بررسی آزمایشهاي هماتولوژي

رشته دندانپزشکی کودکان مصوب وزارت بهداشت ،درمان و

(شامل شمارش گلبولی و پالکتها ،زمان سيالن و انعقاد)

آموزش پزشکی درسی عملی تحت عنوان «درمان کودکان با

القاي بيهوشی توسط نستونال و سوکسينل کولين انجام شد و

نيازهاي خاص» در نظر گرفته شده است که در بخشی از آن

ادامه بيهوشی با دیازپام ،فنتالين ،پتيدین ،نيتروس اکسيد و

دستياران باید در صورت وجود امکانات ،درمانهاي

اکسيژن و پروپوفول صورت گرفت .درمانهاي دندانپزشکی،

دندانپزشکی را تحت تجویز داروهاي آرامبخش و تحت

بسته به نياز بيمار ،شامل طيف وسيعی از فلورایدتراپی دندانها

بيهوشی آموزش ببينند و این مهم در دانشکده دندانپزشکی

تا درمانهاي پالپ و کشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري بود

کرمان تا حدي تحقق یافته است .اما در خصوص نحوه

و توسط دستياران سالهاي دوم و سوم و تحت نظارت

آموزش درس عملی «درمان کودکان با نيازهاي خاص» تاکنون

نویسندگان این مقاله انجام میگرفت.

پژوهشی از سوي دانشکدههاي دندانپزشکی منتشر نشده است
که بتوان به آنها اشاره نمود.

در پایان درمانها و پس از ترخيص کودك از ریکاوري،
پرسشنامه مربوط به نظر و رضایتمندي والدین توسط آنها

هدف از پژوهش حاضر بررسی کارامدي این روش به

کامل میگردید .این پرسشنامه شامل سه سؤال براي والدین

عنوان یك روش برتر در آموزش دستياران تخصصی رشته

بود؛ در سوال اول از آنها پرسيده شده بود که آیا اطالعات

دندانپزشکی کودکان ،از دید والدین به عنوان دریافت کنندگان

کافی درباره روش درمان دندانپزشکی با بيهوشی دریافت

خدمات بود.

کردهاند؟ در سؤال دوم پرسش شده بود که اگر کودکتان دوباره
نياز به درمان دندانپزشکی داشت ،آیا ترجيح میدهيد بدون

روش کار
این مطالعه مقطعی توصيفی از زمستان  3188تا پایان سال
 3189در بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی کرمان انجام
شد؛ در طی آن ،والدین  11کودك و نوجوان  4تا  36ساله (38
پسر و  32دختر) که در پذیرش درمانهاي دندانپزشکی غير
همکار بودند و درمانهاي دندانپزشکی را به کمك گاز
نيتروس اکسيد و بيهوشی عمومی در دانشکده دندانپزشکی
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بيهوشی درمان شود یا با بيهوشی و نيتروس اکسيد؟ در سؤال
سوم از والدین خواسته شده بود تا ميزان کاهش اضطراب و
ميزان آرامبخشی در کودك خود را در طی درمان با استفاده از
مقياس  )Visual analog scale( VASمشخص نمایند.
این مقياس از خيلی بد تا خيلی خوب قابليت امتيازدهی دارد و
در مطالعات مشابه استفاده شده است ( .)6 ،1به طور معمول
 VASیك خط به طول  31سانتیمتراست که به ده قسمت
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مساوي تقسيم شده ،در دو انتها به صفات خيلی خوب (نمره
ده) و خيلی بد (نمره صفر) یا صورتكهاي خوشحال و

از بيماران مورد بررسی 31 ،نفر ( 56/61درصد) در سنين
زیر ده سال و  31نفر ( 41/11درصد) ده ساله یا بزرگتر بودند.

غمگين محدود میشود .در این مطالعه والد بيمار درجه و

همچنين 34 ،نفر ( 46/61درصد) به دليل ابتال به فلج مغزي

ميزان کاهش اضطراب و آرامش کودك خود را به وسيله

( Cerebral palsyیا  32 ،)CPنفر ( 41/11درصد) به دليل

عالمت روي خط نشان میداد.

صغر سن و عدم همکاري در کلينيك دندانپزشکی و  4نفر

یافتهها به کمك نرمافزار  SPSSنسخه 36تجزیه و تحليل
شد و با روشهاي آمار توصيفی عرضه گردید.

( 31/11درصد) به دليل اوتيسم ( )Autismتحت درمان با
بيهوشی عمومی و نيتروس اکساید قرار گرفتند.
توزیع فراوانی نوع درمانهاي انجام گرفته براي کودکان
مورد مطالعه در جدول  ،3توزیع فراوانی چگونگی پاسخ

یافتهها
در این پژوهش ،ميزان رضایتمندي والدین  11کودك (38

والدین کودکان مورد بررسی به سؤاالت پرسشنامه در جداول

پسر و  32دختر)  4تا  36ساله که از درمانهاي انجام شده

 2و  1و توزیع فراوانی ميزان کاهش اضطراب و ميزان

توسط دستياران تخصصی دندانپزشکی کودکان تحت بيهوشی

آرامبخشی در کودکان مورد مطالعه از دیدگاه والدین آنان در

عمومی استفاده کردند ،سنجيده شد.

جدول  4قابل مشاهده است.

جدول  :3توزیع فراوانی کودکان درمان شده با نيتروس اکسيد و بيهوشی عمومی بر حسب نوع درمان انجام شده
تعداد

نوع درمان

 11بيمار

بروساژ و فلوراید تراپی همه دندانها
کشيدن دندانهاي شيري و یا دایمی غير قابل نگهداري

 341دندان در دهان  11بيمار

درمان پالپ دندانهاي شيري و یا دایمی جوان

 312دندان در دهان  11بيمار

درمان ترميمی دندانهاي شيري و یا دایمی جوان (با یا بدون درمان پالپ)

 368دندان در دهان  11بيمار

نصب روکش استيل ( )SSCروي دندان شيري

 95دندان در دهان  31بيمار

جدول  :2توزیع فراوانی والدین کودکان تحت درمان بر حسب چگونگی پاسخ آنها به سؤال «آیا اطالعات کافی در خصوص روش درمان
دندانپزشکی کودکان با نيتروس اکسيد و بيهوشی دریافت کردهاید؟»
پاسخ بلی
والدین

پاسخ خیر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

والدین پسران

38

61

36

88/89

2

33/33

والدین دختران

32

41

32

311

1

1/1

جمع

11

311

28

91/11

2

6/61

جدول  :1توزیع فراوانی والدین کودکان تحت درمان بر حسب چگونگی پاسخ آنها به سؤال «اگر کودکتان دوباره نياز به درمان دندانپزشکی داشت،
آیا ترجيح میدهيد با بيهوشی و نيتروس اکسيد درمان شود؟»
پاسخ بلی
والدین

پاسخ خیر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

والدین پسران

38

61

34

11/18

4

22/22

والدین دختران

32

41

33

93/61

3

8/11

جمع

11

311

25

81/11

5

36/61

19

پوراسالمی و همکاران

بررسی یك روش نوین آموزشی درمانی...

جدول  :4توزیع فراوانی ميزان کاهش اضطراب و آرامبخشی کودکان درمان شده با نيتروس اکسيد و بيهوشی عمومی بر اساس نمرهدهی والدین خود
نمره کاهش اضطراب

تعداد کودکان

درصد

31

34

46/66

9

6

21

8

6

21

1

2

6/61

6

2

6/61

 5و کمتر از پنج

1

1/11

جمع

11

311

بحث و نتیجهگیری

کاهش اضطراب فرزند خود را بسيار خوب یا خوب ارزیابی

در این مطالعه ميزان رضایتمندي والدین از درمان

کردند .اما نتایج یك مطالعه آزمایشی منتشر نشده که در بخش

دندانپزشکی کودکان غير همکار توسط دستياران تخصصی،

تخصصی دندانپزشکی کودکان دانشکده کرمان انجام شد،

پس از کاربرد گاز نيتروس اکسيد و بيهوشی عمومی بررسی

نشان داد که والدین ميزان اضطراب و ترس فرزندان خود را

شد .نتایج نشان داد که اکثریت والدین از انجام این شيوه

طی درمان دندانپزشکی سرپایی ،زیاد توصيف کردند و حدود

درمانی توسط دستياران رضایت داشتهاند.
جعفرزاده و همکاران نگرش والدین ایرانی نسبت به
شيوههاي مختلف کنترل رفتار کودکان در کلينيك دندانپزشکی

 61درصد از آنها از این جهت از درمان رضایت نداشتند.
رضوي و پورتاجی که پذیرش تکنيكهاي کنترل رفتاري از
سوي مادران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده

را در والدین بررسی نمودند و نتيجه گرفتند که مقبولترین

دندانپزشکی قزوین را بررسی نمودند ،نتيجه گرفتند که

تکنيك از دیدگاه والدین  Tell-show-doو غير قابل

پذیرش مادران در مورد تکنيك جداکردن والد از کودك 311

قبولترین روش از دیدگاه آنان Passive restrain ،بوده و

درصد ،روش کنترل صدا  92درصد ،گذاشتن دست روي دهان

کاربرد نيتروس اکسيد و بيهوشی عمومی در دامنه قابل قبول

کودك ( Hand Over Mouthیا  51 )HOMدرصد و

قرار داشته است (.)8

بيهوشی عمومی  11درصد بوده است (.)31

از سوي دیگر ،رضاییفر و همکاران رضایتمندي والدین از

همچنين  Chenو همکاران  11کودك  39ماهه تا  34ساله

انجام درمان دندانپزشکی تحت بيهوشی عمومی را بررسی

سالم و یا عقب مانده ذهنی را با بيهوشی عمومی درمان

نمودند و بيان کردند که ميزان رضایت بيش از  81درصد

دندانپزشکی نمودند .آنها در نتایج خود دریافتند که این نوع

والدین باالتر از حد متوسط بوده است؛ در این مطالعه ،بيش از

درمان یك روش کنترل رفتاري بیخطر و مؤثر براي درمان

 45درصد والدین عدم ترس کودك را عمدهترین مزیت این

دندانهاي کودکان غيرهمکار است (.)33

روش درمان در مقایسه با درمان به همراه بیحسی موضعی
دانستند (.)9

 Luisو همکاران هم پذیرش روشهاي کنترل رفتاري از
سوي والدین اسپانيایی را بررسی نمودند .نتایج آنها نشان داد

مطالعه اخير نيز نشان داد که بيش از  81درصد والدین

که  Tell-show-doپذیرفتهترین و دست روي دهان غير

موافق کاربرد مجدد بيهوشی و نيتروس اکسيد براي فرزند خود

مقبولترین روش بوده و استفاده از نيتروس اکسيد و بيهوشی

به هنگام درمان دندانپزشکی توسط دستياران بودند و ميزان

41

عمومی در محدوده قابل قبول قرار داشته است (.)32

دوره دهم شماره اول

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

سپاسگزاری

 یافتههاي بيشتر مطالعات،در مجموع نتایج مطالعه حاضر

این پژوهش در چارچوب طرح تحقيقاتی مصوب معاونت

مشابه را تأیيد کرد که انجام درمانهاي دندانپزشکی براي

تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی کرمان و با پشتيبانی

کودکان کم سن و کودکان ناتوان ذهنی و جسمی فاقد توانایی

مالی آن معاونت انجام شده و مالحظات اخالقی آن نيز با

 با بيهوشی و کاربرد گاز نيتروس اکسيد یك روش،همکاري

 مورد تأیيد کميته اخالق در پژوهش آنK/88/105 شماره

مناسب براي آموزش دستياران تخصصی و قابل پذیرش از
.سوي والدین میباشد

 مطالعه حاضر از سوي، همچنين.معاونت قرار گرفته است
3191 جشنواره درون دانشگاهی شهيد مطهري در اردیبهشت

 راهاندازي و تجهيز مراکزي جهت درمان این،از این رو

به عنوان فرایند برتر در ارتقاي کيفيت آموزش شناخته شده و

گروه کودکان در دانشکدههاي دندانپزشکی کشور از

 لوح تقدیر دریافت، نویسنده مسؤول مقاله حاضر،مجري طرح

ضروریات الزم براي ارتقاي آموزش دانشجویان دورههاي

.کرده است که بدینوسيله از مسؤولين امر تشکر میگردد

.تخصصی دندانپزشکی و رفاه حال بيماران است
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Background & Objective: Behavior management of preschool children and disabled children is a
challenge for dental students and dentists in dental clinics. This challenge affects the quality and
quantity of the treatment options and in some cases the parents are not satisfied with the treatments.
This study was conducted to evaluate the efficacy of dental treatment under sedation and general
anesthesia, as a novel method, in improvement of quality and quantity of education of dental
students. This was achieved by the evaluation of acceptance and satisfaction of the parents of
pediatric patients.
Methods: In this descriptive and cross-sectional study in Kerman School of Dentistry, Iran, 30
children and adolescents, 4.5 to 16 years of age, who had not been admitted to the dental clinics,
received dental treatments under general anesthesia and by use of nitrous oxide at the department of
pediatric dentistry. Then, the acceptance and satisfaction of their parents were evaluated by a
questionnaire. The data were analyzed by SPSS 16 software and descriptive statistic methods.
Results: The data showed more than 80% of the parents were satisfied and believed that their
children did not have anxiety in comparison to previous visits (96% of them gave 8-10 scores). Most
treatments were tooth restoration and tooth extraction.
Conclusion: This procedure, as a novel educational method, is comfortable for pediatric patients and
satisfies their parents, so it is recommendable for educational dental clinics.
Key Words: Satisfaction, Pediatric dentistry, General anesthesia, Iran, Parents
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