میزان آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با راهکارهای
پیشگیری از ابتال به کووید:۱۹-یک مطالعه توصیفی -مقطعی
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چکیده
هدف:

سندروم حاد تنفسی کرونا ویروس  2یا کووید 19-در کارکنان حوزه سالمت مورد توجه میباشد .رشته دندانپزشکی به علت تماس نزدیک با

بیمار دارای ریسک باال ابتال در دانشجویان میباشد .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با بیماری
کرونا بود.

روشها:

مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر در سال 1399بر روی  111دانشجوی دندانپزشکی سال چهارم تا ششم به صورت سرشماری انجام

گرفت .پرسشنامه آنالین مطالعه  Khaderو همکاران شامل آگاهی درباره دوره کمون بیماری ،عالیم ،روشهای انتقال ،کنترل عفونت و نگرش نسبت
به درمان بیماران مورد استفاده قرار گرفت .آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری  t-testو  ANOVAانجام گرفت .سطح
معناداری  P-Value<0/05تعیین گردید.
نتایج :دانشجویان دندانپزشکی در رده سنی  21-36سال (میانگین  23/89و انحراف معیار  )2/73بودند .به طور کلی  81/1( 90درصد) دانشجوی
دندانپزشکی در زمینه کنترل عفونت در دندانپزشکی آموزش دیده و  2/7( 3درصد) نفر در آموزش یا سخنرانیهای مرتبط با کووید 19-شرکت
داشتند .میانگین نمره آگاهی و درک -نگرش دانشجویان  33/55±4/19و  6/1±23/61بود .اختالف آماری معناداری در آگاهی ،نگرش و درک بین دو
جنس و در ترمهای تحصیلی وجود نداشت.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی نسبت به کووید19-در سطح متوسط میباشد .بنابراین
نیاز مهمی جهت ارتقای دانش دانشجویان دندانپزشکی از طریق آموزش بهداشت و برنامههای آموزشی وجود دارد.
کلیدواژهها :آگاهی ،نگرش ،درک ،پیشگیری ،کووید.19-
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 1400/01/29 :اصالح نهایی1400/04/13 :

پذیرش مقاله1400/3/20 :

ارجاع :کاظمیپور مریم ،خضری علیرضا ،جامبرسنگ سارا ،محمدی محدثه .میزان آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با راهکارهای پیشگیری از ابتال به کووید :19-یک
مطالعه توصیفی -مقطعی .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1400 .؛ (.1-9 :7)2

جهشیافته کرونا به سازمان جهانی بهداشت گزارش شد و به عنوان

مقدمه:
در تاریخ  29دسامبر  8( 2020دی  )1398تعدادی بیمار مبتال به

بیماری کووید 19-نام گرفت [.]1،2

موارد غیرمعمولی از ذاتالریه (پنومونی) در شهر ووهان چین مشاهده

بیماری کووید ،19-بیماری جدید سیستم تنفسی است که عالئم

گردید .در نهایت در تاریخ  31دسامبر نوعی پنومونی به علت ویروس

شبیه به آنفوالنزا از جمله تب ،سرفه ،گلودرد ،آبریزش بینی و  ...دارد .با

نویسنده مسئول:
علیرضا خضری
دانشجوی دکترای عمومی ،دندانپزشکی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
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مریم

کاظمیپور1

علیرضا

خضری*2

سارا

جامبرسنگ3

محدثه

محمدی4

آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی

توجه به گفتههای سازمان جهانی بهداشت درصد مرگ و میر این بیماری
بین  3-4درصد میباشد [.]3،4

کاظمی پور و همکاران

مهمترین و اساسیترین راه حل برای کنترل پاندمیها ،افزایش و
بهبود آگاهی و نگرش افراد جامعه نسبت به بیماری میباشد .نبود آگاهی

شود .از جمله مسیرهای پیشنهادی برای انتقال این بیماری قطرات

ایجاد کرده و باعث گسترش آن میشود .همچنین افزایش آگاهی افراد و

موجود در هوا و تماس با شخص یا سطوح آلوده است [ .]5،6انتشار بسیار

دندانپزشکان نسبت به یک بیماری ،سبب کاهش اضطراب و ترس از

سریع ویروس کووید 19-از طریق ریزقطرههای منتشر شده در هوا،

انتقال بیماری میشود .با توجه به این امر که سطح آگاهی ،درک و نگرش

سطوح و اشیای آلوده شده با این ریزقطره ،لزوم رعایت بیش از پیش

افراد سه فاکتور مرتبط و تأثیرگذار بر هم میباشند و این سه فاکتور در

بهداشت فردی و اجتماعی را گوشزد میکند [ .]7سرعت باالی انتشار

تغییر رفتار افراد در سطح جامعه مؤثر هستند .در مطالعات انجام گرفته هر

ویروس سبب شده است کشورها با حجم وسیعی از افراد مبتال روبهرو

سه گزینه سنجیده میشود.]14،15[ .

شوند .به طوری که تا تاریخ  8اوت  ،2020حدود 19میلیون نفر در

الزم به ذکر است دستورالعملهای عملی وجود دارد که توسط

سراسر دنیا به این ویروس مبتال شدند و حدود  716هزار نفر جان خود را

مراکزی همچون سازمان بهداشت جهانی و انجمن دندانپزشکان آمریکا

از دست دادهاند [ .]8از نظر بهبود و درمان بیماری ویروس کرونا ،تنها

برای کنترل شیوع بیماری کووید 19-برای دندانپزشکان و کارکنان

درمانهای حمایتی برای این بیماری وجود دارد که به کنترل عالئم

دندانپزشکی تهیه شده است .این توصیهها شامل شستشوی دست،

کمک میکند و تاکنون درمان قطعی برای آن وجود ندارد [.]3

شستشوی دهان قبل از اعمال دندانپزشکی ،ضدعفونی کردن کلینیکها،

گزارشاتی مبتنی بر ابتالی تعداد زیادی از کادر پزشکی در حین

تجهیزات محافظت شخصی و ارزیابی بیماران قبل از شروع درمان

درمان و کار با افراد آلوده وجود دارد .با این که بیماران مبتال به کووید-

میباشد .همچنین بعضی دستورالعملها اطالعات مفیدی در ارتباط با

 ،19به طور معمول معالجه دندان را دریافت نمیکنند ،اما گاهی ممکن

عالئم بیماری ،راههای انتقال و روشهای پیشگیری از ابتال به این بیماری

است اورژانسهای دندانی رخ دهد و تماس نزدیک با بیماران

را دارا میباشند [.]16،17

اجتنابناپذیر باشد .در نتیجه به دلیل تماس نزدیک دندانپزشکان،

تایج مطالعه تقریر و همکاران نشان میدهد بیشتر دانشجویان علوم

دانشجویان دندانپزشکی و کارکنان با بیماران حین اعمال دندانپزشکی،

پزشکی دانش کافی در رابطه با کووید 19-داشتند و دارای عملکرد قابل

کلینیکها و مطبهای دندانپزشکی جزو محیطهای خطرناک برای

قبولی بودند .براساس نتایج مطالعه  Khaderو همکاران ،اکثر

انتقال این ویروس محسوب میشوند و این افراد به شدت در معرض خطر

دندانپزشکان اردنی از عالئم ،نحوه انتقال و کنترل عفونت و اقدامات

ابتال به عفونت میباشند .اولین خط تشخیص و درمان دندانپزشکان

پیشگیرانه در کلینیکهای دندانپزشکی آگاه بوده اما از درک محدودی

میباشند که این قشر در هنگام کار در تماس نزدیک با بیمار هستند.

نسبت به اقدامات احتیاطی اضافی که از پرسنل دندانپزشکی و سایر

مجله نیویورک تایمز در مارس  2020مقالهای را منتشر نمود مبنی بر این

بیماران در برابر این ویروس محافظت میکند ،برخوردار بودند [.]6،18

که دندانپزشکان به دلیل تماس نزدیک چهرهبهچهره با بیمار نسبت به

نتایج مطالعه دیگری که در ایتالیا انجام شده بود ،نشان داد با وجود

پرستاران و پزشکان عمومی بیشتر در معرض انتقال کووید 19-هستند و

این که آمادگی خوبی در رابطه با دانش و اقدامات پیشگیرانه از شیوع

حرفه دندانپزشکی را پرخطرترین حرفه برای انتقال کرونا ویروس مطرح

عفونتها در بین دندانپزشکان ایتالیا وجود دارد ولی دندانپزشکان تنها باید

نمود .مقادیر زیاد قطرات و آئروسل در زمان ارائه خدمات درمانی

در صورت داشتن تجهیزات محافظ فردی برای افراد مبتال یا مشکوک کار

دندانپزشکی به هنگام کار با وسایلی مثل هندپیسهای با سرعت باال یا

دندانپزشکی انجام دهند [.]19

سایر وسایل اولتراسونیک تولید میشود؛ بنابراین در طول مدت درمان

نگرشها و باورها میتوانند اساس شکلدهی رفتارها در طول زمان

بیمار به دلیل ارتباط مستقیم و نزدیک دندانپزشک و بیمار ،تنفس و

باشند .با توجه به این امرکه حرفه دندانپزشکی به دلیل در تماس بودن با

تماس مخاط دهان ،بینی و ملتحمة چشمها با مقادیر زیاد قطرات و

ترشحات بزاقی بیشترین ریسک ابتال به بیماری کووید 19-را دارد ،آگاهی

آئروسلهای آلوده و نیز تماسهای مکرر با بزاق و خون ،احتمال انتقال

از اصول پیشگیری از انتقال این بیماری حین درمانهای دندانپزشکی

کووید 19-وجود دارد [.]13-9

یکی از ملزومات شروع درمان در مراکز درمانی در شرایط پاندمی این
ویروس میباشد .از این رو ،مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی ،نگرش و
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این ویروس میتواند از حیوان به انسان یا از انسان به انسان منتقل

و درک قابل قبول نسبت به بیماری ،در پبشگیری از بیماریها اختالل

کاظمی پور و همکاران

آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی

درک دانشجویان دندانپزشکی یزد در ارتباط با راهکارهای پیشگیری از

 -1فاز تعیین روایی محتوا :برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از

ابتال به کووید 19-حین فعالیتهای دندانپزشکی در سال  1399انجام

مدل پیشنهادی  Lawsheاستفاده شد .به این ترتیب با توجه به حداقل

گردید.

تعداد اعضای  4نفر براساس جدول  ،Lawsheنسخهی فارسی تأیید شده

مواد و روشها:
مطالعه حاضر در سال  1399به شکل کاربردی و از لحاظ شیوه
گردآوری دادهها به صورت پرسشنامهای انجام شد .جامعه پژوهش را
شامل کلیه دانشجویان دندانپزشکی سال چهارم تا ششم دانشکده
دندانپزشکی یزد که وارد بخشهای بالینی شده بودند ( 140نفر) ،تشکیل
میدادند .نمونهگیری به صورت سرشماری انجام شد که پس از بررسی
پرسشنامههای ارسالی 111 ،پرسشنامه به طور کامل تکمیل شده بود.
معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن رضایت جهت شرکت در
مطالعه ،دارا بودن امکانات الزم جهت پاسخ به پرسشنامه آنالین و اشتغال
به تحصیل در سالهای چهارم تا ششم رشته دندانپزشکی در دانشگاه
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل
دانشجویان انتقالی یا مهمان و عدم تکمیل پرسشنامه به صورت کامل بود.
ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه  Khaderو همکاران
مشتمل بر دو قسمت مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه اصلی بررسی
آگاهی ،نگرش و درک نسبت به کنترل عفونت در دندانپزشکی در مقابل
کووید 19-بود .قسمت اصلی پرسشنامه دارای  4محور شامل دانش و
آگاهی ( 13سوال) ،منابع کسب اطالعات ( 2سوال) ،درک و نگرش (11
سوال) و میزان آمادگی برای مقابله با این بیماری ( 6سوال) بود [ .]6الزم
به ذکر است در قسمت آگاهی با توجه به وجود  13سوال در زمینه
بررسی آگاهی دانشجویان و وجود بین  3تا  9گزینه صحیح برای سواالت،
حداکثر نمره در زمینه آگاهی  48نمره محاسبه شد .جهت گروهبندی
نمرات در سه دسته ضعیف ،متوسط و خوب و کیفی کردن متغیر نمرات،
دستهبندی گروهها به شرط زیر انجام گردید.
نمرات  0تا  16به عنوان آگاهی ضعیف ،نمرات باالی  16تا 33
سطح آگاهی متوسط و نمرات باالی  34به عنوان سطح آگاهی خوب در
نظر گرفته شد.
پس از کسب اجازه از طراحان اصلی پرسشنامه ) Khaderو
همکاران) نسخه اصلی پرسشنامه طی چند فرآیند جهت ورود به مرحله
اجرایی و بررسی آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان نسبت به راهکارهای
جلوگیری از کووید 19-در فعالیتهای دندانپزشکی مورد بررسی قرار
گرفت.
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اساتید دانشکده که درس کنترل عفونت را تدریس میکردند و یا با اصول
کنترل عفونت آشنایی داشتند ،ارسال شد .از اساتید خواسته شد که
میزان موافقت خود را درباره هر سوال در سه حیطه قضاوتی میزان
ضرورت ،میزان وضوح و میزان سادگی لحاظ نمایند.
پاسخ اعضا به شرح زیر کدگذاری شد-3 :کامالً -2 ،نسبتاً و -1اصالً.
در آخر هر پرسشنامه از استادان خواسته شد که در صورت نیاز و
صالحدید سوال یا سواالتی به پرسشنامه اضافه و یا حذف نمایند .آرای
اعضای گروه پانل که به گزینه میزان ضرورت تعلق گرفته است ،از طریق
نسبت روایی محتوایی کمیسازی گردید .شاخص روایی محتوایی که
میانگین مقادیر آیتمهای ابزار رواشده و نشاندهنده قابلیت اجرای ابزار
نهایی میباشد نیز محاسبه گردید.
 -2فاز تعیین روایی ظاهری :پس از تأیید روایی محتوایی پرسشنامه
برای تعیین روایی ظاهری ،نسخه نهایی پرسشنامه به  16نفر از
دانشجویان دندانپزشکی ارائه شد و از آنها در مورد مرتبط بودن ،ساده
بودن و واضح بودن سواالت پرسشنامه به صورت مقیاس چهارگانه به
صورت جداگانه سوال گردید)1 :کامالً مرتبط /ساده /واضح است)2 ،
مرتبط /ساده /واضح است ولی به اصالح جزیی نیاز دارد )3 ،به اصالح
اساسی نیاز دارد )4 ،کامالً غیرمرتبط /ساده /واضح است .هر سوال در
صورتی تأیید شد که یا  50درصد پاسخدهندگان گزینه اول و یا 70
درصد آنها دو گزینه اول را انتخاب کنند که تمامی سواالت تأیید شدند.
 -3فاز تعیین پایایی :پس از انجام مراحل فوق و قبل از اجرای آزمون،
برای بررسی پایایی ،پرسشنامهها در اختیار  20نفر از دانشجویان
دندانپزشکی ترم  11و  12مورد مطالعه قرار گرفت و پایایی درونی
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد.
در نهایت روایی پرسشنامه با استفاده از شاخص روایی محتوایی
بررسی شد که در بخش آگاهی مقدار این شاخص  0/73و در بخش
درک و نگرش  0/68بود .همچنین پایایی درونی ابزار در دو بخش آگاهی
و درک و نگرش با استفاده از ضریب آلفایی کرونباخ بررسی شد که در
بخش آگاهی مقدار این شاخص  0/77و در بخش درک و نگرش 0/62
بود .
برای انجام پژوهش حاضر ابتدا پروپوزال طرح پژوهشی در شورای
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پرسشنامهها به طور حضوری و یا از طریق پست الکترونیک به  9نفر از

کاظمی پور و همکاران

آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی

اجرایی مطالعه آغازگردید .برای انجام فاز اجرایی مطالعه با توجه به شرایط

 23/89سال با انحراف معیار  2/735بود .اکثریت دانشجویان مورد مطالعه

جامعه و پاندمی ویروس کرونا ،نسخه الکترونیکی پرسشنامه مذکور در

سابقه شرکت در دورههای آموزشی در زمینه کنترل عفونت در

سامانه طراحی پرسشنامه آنالین ) (Porsline.irطراحی شد و با

دندانپزشکی ( 81/1درصد) را داشتند و کمترین درصد شرکت در

هماهنگی نمایندگان ترمهای مورد نظر لینک دسترسی به پرسشنامه در

دورههای آموزشی مربوط به شرکت در برنامههای مقابله با بیماریهای

گروههای مجازی دانشجویان مربوطه قرار داده شد .دانشجویان برای

همهگیر و مرتبط با کووید 2/7( 19-درصد) بود .از نظر منابع اطالعاتی

شرکت در مطالعه مختار بودند و به ایشان اطمینان داده شد که اطالعات

گروه هدف ،بیشترین منابع اطالعاتی نمونههای مورد بررسی مربوط به

اخذ شده به صورت محرمانه و فقط برای انجام تحقیق میباشد.

شبکههای اجتماعی ( 80/2درصد) و رسانهها ( 73/9درصد) بود.

اطالعات به دست آمده از پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار SPSS

میانگین نمره آگاهی نمونههای مورد بررسی در رابطه با بیماری

نسخه  ،26آزمون  t-testو آزمون تحلیل واریانس  ANOVAمورد

کووید 33/55±4/19 ،بود .کمترین نمره آگاهی  23و بیشترین نمره 42

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

گزارش گردید .میانگین نمره درک-نگرش نمونههای مورد بررسی در
رابطه با بیماری کووید  6/23±1/61بود که کمترین نمره درک-نگرش 3
و بیشترین نمره  10گزارش گردید .میانگین نمره آگاهی و درک-نگرش

یافتهها:
براساس نتایج به دست آمده 57/5 ،درصد از شرکتکنندگان در

دانشجویان زن و مرد تقریباً یکسان بوده و براساس آزمون آماری t-test

مطالعه زن و  42/5درصد مرد بودند .دانشجویان ترم  8بیشترین همکاری

اختالف آماری معناداری بین دو جنس در نمره آگاهی (P-0/97

را در انجام مطالعه داشتند ( 26/1درصد نمونهها) و کمترین تعداد

= )Valueو درک-نگرش ( )P-Value=0/90دانشجویان وجود نداشت

شرکتکننده ( 10/8درصد) متعلق به دانشجویان ترم  11بود .دامنه سنی

(جدول .)1

جدول  -1نمره آگاهی ،درک و نگرش دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با راهکارهای پیشگیری از ابتال به کووید 19-در فعالیتهای دندانپزشکی براساس جنس
مرد

جمع

زن

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آگاهی

47

33/57

4/18

64

33/54

4/23

111

33/55

4/19

درک و نگرش

47

6/21

1/55

64

6/25

1/67

111

6/23

1/61

بیشترین میانگین نمره آگاهی ( )35و درک-نگرش ( )6/92مربوط به
دانشجویان ترم  12بوده و کمترین میانگین نمره آگاهی ( ،)31/62درک-
نگرش ( )5/93مربوط به دانشجویان ترم  8بود .براساس آزمون آماری
 ،ANOVAبین ترمهای تحصیلی مختلف در نمره آگاهی (P-0/06

= )Valueو درک و نگرش ( )P-Value=0/38اختالف آماری معناداری

9

تعداد
میانگین
انحراف معیار

15
34/26
5/96

15
6/66
1/67

10

تعداد
میانگین
انحراف معیار

18
34/88
3/61

18
5/94
1/92

11

تعداد
میانگین
انحراف معیار

12
32/75
4/41

12
6/00
1/80

12

تعداد
میانگین
انحراف معیار

13
35/00
3/93

13
6/92
1/32

جمع

تعداد
میانگین
انحراف معیار

111
33/55
4/19

111
6/23
1/61

مشاهده نگردید (جدول .)2
جدول  -2نمره آگاهی ،درک و نگرش دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با
راهکارهای پیشگیری از ابتال به کووید 19-در فعالیتهای دندانپزشکی براساس
ترم تحصیل
ترم تحصیلی

4

آگاهی

درک و نگرش

7

تعداد
میانگین
انحراف معیار

24
34/08
3/85

24
6/29
1/51

8

تعداد
میانگین
انحراف معیار

29
31/62
3/16

29
5/93
1/48

میانگین نمره آگاهی دانشجویانی که سابقه شرکت در دوره
آموزشی خاص بیماری کووید 19-داشتند  37/33±3/51و میانگین نمره
درک-نگرش آنها  8/66±1/52بود .همچنین میانگین نمره آگاهی
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پژوهشی دانشکده مطرح و پس از تصویب و تأیید کمیته اخالق ،فاز

جامعه مورد بررسی بین  21تا  36سال و میانگین سنی دانشجویان

کاظمی پور و همکاران

آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی

نمره درک-نگرش آنها  6/16±1/57گزارش گردید .براساس آزمون

 33/52±4/17و میانگین نمره درک-نگرش آنها  6/25±1/62بوده است.

آماری  t-testنمره آگاهی در دانشجویان با سابقه شرکت در دورههای

آزمون آماری  t-testبین نمره آگاهی ( )P-Value=0/64و درک و نگرش

آموزشی خاص بیماری کووید 19-و دانشجویان بدون سابقه شرکت در

( )P-Value=0/54در دو گروه با سابقه شرکت در برنامههای مقابله با

این دورهها اختالف آماری معناداری را نشان نداد ()P-Value=0/11

بیماریهای همهگیر و عدم سابقه شرکت اختالف آماری معناداری را

(جدول .)3

نشان نداد (جدول .)3

میانگین نمره آگاهی دانشجویانی که سابقه شرکت در دوره

میانگین نمره آگاهی دانشجویانی که سابقه شرکت در دوره

آموزشی فوریتهای پزشکی داشتند 33/17±3/99 ،و میانگین نمره

آموزشی اصول کنترل عفونت در دندانپزشکی داشتند  33/57±4/33و

درک-نگرش آنها  6/00±1/52بوده است .همچنین میانگین نمره

میانگین نمره درک-نگرش آنها  6/25±1/65بوده است .همچنین

آگاهی دانشجویان بدون سابقه شرکت در این دورهها  33/89±4/36و

میانگین نمره آگاهی دانشجویان بدون سابقه شرکت در این دورهها

میانگین نمره درک-نگرش آنها  6/44±1/68بوده است .آزمون آماری t-

 33/47±3/61و میانگین نمره درک-نگرش آنها  6/14±1/49بوده است.

 testبین نمره آگاهی ( )P-Value=0/36و درک-نگرش (P-0/15

آزمون آماری  t-testبین نمره آگاهی ( )P-Value=0/921و درک-

= )Valueدر دو گروه با سابقه شرکت در دورههای آموزشی فوریتهای

نگرش ( )P-Value=0/775در دو گروه با سابقه شرکت در دورههای

پزشکی و عدم سابقه شرکت اختالف آماری معناداری را نشان نداد

آموزشی اصول کنترل عفونت در دندانپزشکی و عدم سابقه شرکت،

(جدول .)3

اختالف آماری معناداری را نشان نداد (جدول .)3

در بررسی آگاهی دانشجویان از برنامههای مقابله با بیماریهای

در رابطه با نظرخواهی از نمونهها در مورد آمادگی کشور در مقابله با

همهگیر ،نتایج نشان داد میانگین نمره آگاهی دانشجویانی که سابقه

کووید ،19-نتایج نشان داد اکثریت نمونههای مورد بررسی ( 36درصد) از

شرکت در برنامههای مقابله با بیماریهای همهگیر داشتند34/66±5/85 ،

آمادگی کشور برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19-بسیار ناراضی بودند

و میانگین نمره درک-نگرش آنها  5/66±1/15بوده است .همچنین

و تنها  5/4درصد نمونهها از آمادگی کشور بسیار راضی بودند.

جدول  -3توزیع فراوانی و میانگین سواالت و مؤلفه اشتغال ،درآمد مناسب و منزلت اجتماعی
بله

نوع دوره

جمع

خیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بیماری کووید19-

آگاهی
درک و نگرش

3
3

37/33
8/66

3/51
1/52

108
108

33/45
6/16

4/17
1/57

111
111

33/55
6/23

4/19
1/61

فوریت های پزشکی

آگاهی
درک و نگرش

52
52

33/17
6/00

3/99
1/52

59
59

33/89
6/44

4/36
1/68

111
111

33/55
6/23

4/19
1/61

بیماری های همه گیر

آگاهی
درک و نگرش
آگاهی

3
3
90

34/66
5/66
33/57

5/85
1/15
4/33

108
108
21

33/52
6/25
33/47

4/17
1/62
3/61

111
111
111

33/55
6/23
33/55

4/19
1/61
4/19

کنترل عفونت

درک و نگرش

90

6/25

1/65

21

6/14

1/49

111

6/23

1/61

بحث و نتیجهگیری:
براساس نتایج مطالعه حاضر ،سطح آگاهی ،نگرش و درک

به دیگر ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی علیرغم تماس نزدیک بیمار
به فرد درمانگر کمتر میباشد [.]9،16

دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه مورد مطالعه نسبت به کووید 19-در

 Heinzerlingو همکاران در فوریه  2020عنوان نمودند که پرسنل

سطح متوسطی میباشد .براساس مطالعات انجام گرفته دانش

کادر درمان در باالترین ریسک ابتال به کووید 19-قرار دارند اما در این

دندانپزشکان در مورد راههای سرایت بیماریهای مسری تنفسی نسبت

مطالعه اطالعات محدودی در مورد چگونگی انتقال این بیماری بیان
گردید .نتایج مطالعه تقریر و همکاران نشان داد اکثریت دانشجویان علوم

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره دوم ،تابستان 1400
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دانشجویان بدون سابقه شرکت در این دورهها  33/45±4/17و میانگین

میانگین نمره آگاهی سایر دانشجویان بدون سابقه شرکت در این دورهها

کاظمی پور و همکاران

آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی

دارای عملکرد قابل قبولی بودند .براساس نتایج مطالعه خادر و همکاران،

کارگاههای آموزشی در زمینه پروتکلهای پیشگیرانه در مقابله با کووید-

اکثر دندانپزشکان اردنی از عالئم ،نحوه انتقال و کنترل عفونت و اقدامات

 19برای افزایش آمادگی دانشجویان مطالعه حاضر ضروری به نظر

پیشگیرانه در کلینیکهای دندانپزشکی آگاه بودند که علت این امر

میرسد.

میتواند تجربه و کار کردن بیشتر دندانپزشکان نسبت به دانشجویان این
رشته باشد [.]6،18،20

در طی شیوع کووید ،19-دندانپزشکان باید خطر انتقال از طریق
اندازهگیری درجه حرارت هر کارمند و بیمار را به عنوان یک روش معمول

تاکنون هیچ درمان خاصی مبتنی بر شواهد برای بیماری کووید19-

ارزیابی کنند .عالوه بر این ،توصیه شده است که باید از بیماران درباره

وجود نداشته است و مدیریت کووید 19-تا حد زیادی حمایتکننده بوده

وضعیت سالمتی آنها و هر سابقه تماس و یا سفر اخیر سوال شود و

است [ .]3رویکرد کنونی در مقابل کووید 19-کنترل منبع عفونت،

بیماران و افراد همراه آنها باید با ماسک به کلینیکهای درمانی وارد

پیشگیری از عفونت و اقدامات کنترلی برای کاهش خطر انتقال است و

شوند .عالوه بر این بیمارانی که تب دارند باید ثبت شده و به

تشخیص زودهنگام ،قرنطینه و مراقبتهای حمایتی بهترین رویکرد در

بیمارستانهای تعیینشده ارجاع داده شوند.

بیماران مبتال به کووید 19-میباشد [.]21

اکثریت دانشجویان دندانپزشکی در مطالعه حاضر ( 73درصد)

براساس مطالعه حاضر و نگرش دانشجویان دندانپزشکی تقریباً 26

نمیدانستند که در صورت قرار گرفتن در معرض یک بیمار شناخته شده

درصد از این دانشجویان اذعان داشتند که این بیماری با گذشت زمان و

یا مشکوک به کووید 19-چه اقداماتی باید انجام دهند .براساس

بدون نیاز به درمان خاص خود به خود برطرف میشود .اکثریت

راهنماهای تدوین شده ،دندانپزشکان باید در این موارد اقدامات حفاظت

شرکتکنندگان در مطالعه حاضر ،کووید 19-را بسیار خطرناک دانسته و

شخصی را به طور سختگیرانه انجام داده و از درمانهایی که ممکن است

تقریباً  92درصد معتقد بودند که کووید 19-مسئله جدی برای بهداشت

قطرات یا آئروسل تولید کند ،اجتناب کرده و آنها را به حداقل برسانند

عمومی نیست.

[.]22

تمامی دانشجویان دندانپزشکی شرکتکننده در پژوهش حاضر

در رابطه با نظرخواهی از نمونهها در مورد آمادگی کشور در مقابله با

معتقد بودند که فاصله داشتن بیماران در اتاق انتظار ،زدن ماسک و

کووید ،19-نتایج نشان داد اکثریت نمونههای مورد بررسی ( 36درصد) از

شستن دستها قبل از نشستن بر روی صندلی دندانپزشکی به کاهش

آمادگی کشور برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19-بسیار ناراضی بودند

انتقال بیماری کمک میکند .براساس مطالعات انجام گرفته ،اقدامات

و تنها  5/4درصد نمونهها از آمادگی کشور بسیار راضی بودند .مشابه نتایج

اساسی جهت پیشگیری از انتقال بیماری توصیه به رعایت بهداشت از

مطالعه حاضر نتایج مطالعه عبدالهی و رحیمی نشاندهنده نگرش نسبتاً

جمله ضدعفونی نمودن سطوح و شستشوی مکرر دست میباشد و این

انتقادی جامعه نسبت به عملکرد دولت و مردم در مقابله با همهگیری

ویروس کامالً توسط آب ،صابون و سایر مواد شوینده غیرفعال میشود

کووید19-بود [.]23

[ 83/8 .]2درصد از دانشجویان مطالعه حاضر ترجیح میدادند که از کار با

از نظر سابقه شرکت در دورههای کنترل عفونت ،دورههای آموزشی

بیمار مشکوک به کووید 19-خودداری کنند .زیرا احتمال انتقال بیماری

خاص کووید ،19-دورههای آموزشی فوریتهای پزشکی و برنامههای

در دورهی کمون بدون عالیم بالینی وجود دارد .این امر نشاندهنده نیاز

مقابله با بیماریهای همهگیر تفاوت معناداری در آگاهی ،درک و نگرش

این دانشجویان به آموزش کافی نسبت به انجام درمانهای دندانپزشکی

دانشجویان مطالعه حاضر مشاهده نگردید .علت این امر احتماالً درصد کم

اورژانس برای بیماران و راهکارهای محافظتی و پیشگیری در دوران

دانشجویان شرکتکننده در این دورهها و نوع محتوای مجازی این دورهها

پاندمی کرونا ویروس میباشد.

میتواند باشد .با افزایش ترم تحصیلی در مطالعه حاضر میزان آگاهی و

نگرش دانشجویان مطالعه حاضر نسبت به این که در صورت عطسه

سطح نگرش دانشجویان در رابطه با این بیماری افزایش نشان داد .این امر

یا سرفه بیمار در کلینیکهای خود ،چه کاری باید انجام دهند ،متفاوت

احتماالً به دلیل مواجهه بیشتر دانشجویان ترم باالتر با بیماران در

بود 62/2 .درصد بیمار را بدون معالجه به بیمارستان ارجاع داده11/7 ،

بخشهای بالینی ،درک اهمیت این بیماری و احساس نیاز بیشتر

درصد از درمان خودداری کرده و تنها  26/1درصد بیمار را معالجه کرده و

دانشجوبان برای دانستن در زمینه این بیماری میباشد.
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پزشکی دانشگاه مورد بررسی دانش کافی در رابطه با کووید 19-داشتند و

سپس به بیمارستان ارجاع میدادند .براساس این یافتهها ،برگزاری

کاظمی پور و همکاران

آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی

با در نظر گرفتن فاکتور جنس ،اختالف آماری معناداری بین دو
جنس در میانگین نمره آگاهی ،درک و نگرش دانشجویان در مطالعه

تأییدیه اخالقی:

حاضر وجود نداشت .با توجه به این امر که سطح آگاهی و نگرش افراد در

این

رابطه با کووید 19-بیشتر تحت تأثیر نیاز شغلی فرد و میزان ریسک ابتال

مطالعه

دارای

تأییدیه

اخالقی

به

شماره

میباشد ،جنس افراد عامل مهم و تأثیرگذار در این زمینه نمیباشد.
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 IR.SSU.REC.1399.069از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
است.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد آگاهی ،نگرش و درک دانشجویان
دندانپزشکی نسبت به کووید 19-در سطح متوسطی بود .بنابراین ارتقای

تعارض منافع:

دانش و نگرش افراد شاغل در این رشته جهت کنترل بیماری کووید19-

این مطالعه برای هیچ یک از محققان هیچگونه تضاد و تعارض

و انجام یک درمان ایمن ،از طریق مداخالت و برنامههای آموزشی در این

منافعی نداشته است.

زمینه یک نیاز مهم و ضروی میباشد.
مطالعه حاضر یک تحقیق مقدماتی بوده و نتایج این مطالعه میتواند

سهم نویسندگان:

در شناسایی نقاط ضعف و سیاستگذاری در زمینه ارتقای آگاهی و

مریم کاظمیپور (نویسنده اول) تهیه پیشنویس مقاله ،نظارت و

نگرش این گروه از زیرشاخههای علوم پزشکی به ویژه گروههای

تأیید نسخه نهایی مقاله  40درصد؛ علیرضا خضری (نویسنده دوم و

آسیبپذیر مانند دانشجویان کمک به سزایی نماید.

مسئول) گردآوری دادهها ،نظارت و تأیید نسخه نهایی مقاله  40درصد؛

در مطالعه حاضر به دلیل شیوع بیماری کووید 19-و در دسترس

سارا جام برسنگ (نویسنده سوم) تحلیل دادهها و آمادهسازی نسخه اولیه

نبودن دانشجویان برای تکمیل پرسشنامهها به صورت حضوری ،از سامانه

مقاله  10درصد؛ محدثه محمدی (نویسنده چهارم) گردآوری دادهها و

مجازی پرسشنامه آنالین برای تکمیل پرسشنامهها استفاده گردید .از

آمادهسازی نسخه اولیه مقاله  10درصد.

محدودیتهای دیگر مطالعه حاضر ،عدم تکمیل پرسشنامهها توسط

دانشجویان و یا تکمیل ناقص پرسشنامهها بود.

حمایت مالی:
این پژوهش با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی

تشکر و قدردانی:

شهید صدوقی یزد انجام شده است.

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که از
مطالعه حاضر حمایت مالی نموده است ،تشکر و قدردانی میشود.
همچنین ما احساس وظیفه میکنیم که از همه کادر پزشکی که زندگی
خود را وقف مبارزه با کووید 19-میکنند ،سپاسگزاری کنیم.
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Abstract
Aim: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 or COVID-19 has become a major concern for
health care professionals. Dentistry, because of the close contact with patients has a high risk of infection
in students for this disease. This study aimed to assess dental students’ attitude, and perception regarding
the coronavirus disease.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 2020 on 111 dental students of
fourth to sixth year using census method. An online questionnaire from Khader et al. study about
awareness of the incubation period, the symptoms of the disease, mode of transmission of COVID-19,
infection control measures for preventing COVID-19; and their attitude toward treating patients with
COVID-19 was applied. Data were analyzed by SPSS ver.26, t-test and ANOVA. The significance level
was set as P-Value≤0.05.
Results: Dental students were aged 21 to 36 years (mean 23.89 years, SD 2.73 years). A total of 90
(81.1%) dental students had received training in infection control in dentistry, and 3 (2.7%) had attended
training or lectures regarding COVID-19. The mean scores for awareness and attitude-perception were
33.55±4.19 and 6.23±1.61, respectively. There were no significant differences in the level of awareness
and attitude-perception between genders and different academic years.
Conclusion: The findings of the present study showed that dental students’ awareness, attitude and
perception towards COVID-19 are at an average level. Therefore, there is an important need for
improving dental student in this era via health education and training programs.
Keywords: Awareness, Attitude, Perception, COVID-19, Prevention.
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