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Background and Aim Considering the increasing use of dental implants in replacing lost teeth, the odds of 
failure over time in this treatment are inevitable, as with other dental treatments; thus, it requires careful 
and regular follow-up. Accordingly, the present study aimed to evaluate the awareness and attitude of 
general dentists about the follow-up of the dental implants to create baseline information to schedule 
future workshops concerning dental implants.
Methods & Materials In this analytic cross-sectional study, 98 general dentists of Arak City, Iran were eval-
uated. Questionnaires were designed in 3 sections, as follows: demographic, awareness, and attitude. 
After checking the validity and reliability of the questionnaires, they were distributed among the research 
participants. The obtained data were analyzed using descriptive analysis, Chi-squared test, and Indepen-
dent Samples t-tests. The significance level was considered 0.05.
Ethical Considerations This article was approved by the Ethics Committee of Arak University of Medical 
Sciences (Code: IR.ARAKMU.REC.1397.283).
Results The average score of awareness of the questionnaires was equal to 10.8 (based on the score 
of 0-19); the mean score of attitude was measured as 12.8 (based on the score of 7-21). Fifty-Three of 
the explored dentists had performed implant treatment, whose awareness and attitude toward im-
plants follow-up were significantly higher than those of the dentists who did not perform such treatment 
(P=0.0001). Work experience presented no significant effect on the examined dentists’ awareness and 
attitude (P>0.05).
Conclusion General dentists have low awareness and attitude about implant follow-up. Follow-up plays 
an important role in the long-term success of implant therapy; therefore, dental education/retraining 
programs should be reviewed in this field.
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Extended Abstract

1. Introduction

ental implants are among the best treat-
ment methods to restore function and D

beauty. The long-term success of implants depends on the 
follow-up sessions [1]. In the first year after treatment, 
regular visits should be at intervals of 3 months, then deter-
mined according to the individual’s needs [2]. Dental im-
plants are prone to mechanical problems and plaque-related 
inflammatory changes over time [3].
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Various methods have been used to assess the health of 
the implant during follow-up [2, 4]. Soft tissue and im-
plant prosthesis should be examined. Intraoral radiography 
should be also provided [5-7].

As the demand for patients for implants has dramati-
cally increased, dentists must increase their knowledge and 
awareness. Therefore, this study aimed to investigate the 
knowledge and attitude of general dentists about follow-up 
implants to adjust the appropriate program and educational 
content.

2. Materials and Methods

The present study analytical and cross-sectional study 
was conducted in Arak City, Iran, in 2019. The questions 
were organized into 3 sections, as follows: demographic, 
awareness, and attitude. To design the questions, the opin-
ions of experts in the fields of the prosthesis, radiology, and 
periodontology, as well as using reference books were used 
[8, 9]. The first part of the questionnaire concerned demo-
graphic characteristics.

The second part was related to the dentist’s knowledge of 
follow-up of implant treatment. The third section included 
questions about the dentist’s attitude toward implant follow-
up. To determine validity and reliability, 40 questionnaires 
were completed. The validity and reliability of the question-
naire were confirmed by calculating Cronbach’s alpha coef-
ficient of 90%. The validity and reliability of this question-
naire were measured to be 75% and 86%, respectively.

In the questions section, the correct answers were given a 
score of 1. The maximum score in this section equaled 19. 
In the attitude questions section, the low answer was given 
1 score, the average answer was given 2 scores and the high 
answer was given 3 scores; thus, the maximum score was 

equal to 21. Statistical analysis was performed using the 
Chi-squared test and Independent Samples t-test. 

3. Results

Among the 98 active dentists in Arak who participated in 
the study; 41 were female and 57 were male. In total, 26.8% 
had 1-3 years of work experience, 13.2% had 3-5 years 
work experience, 42.8% had 5-10 years work experience, 
and 17.4% had 10 years or more work experience. From the 
maximum score of 19 in the knowledge section, the mean 
obtained scores were measured as 10.8; in the attitude sec-
tion, of the maximum score of 21, the mean scores equaled 
12.8. The number of years of work experience did not sig-
nificantly affect the examined dentists’ knowledge and at-
titude about the follow-up of implant treatment (P>0.05).

There was a statistically significant difference in the 
mean knowledge and attitude values of dentists who un-
derwent implant treatment and those who did not (Table 
1). Dentists who performed implant treatment were sig-
nificantly more aware of implant treatment follow-up in all 
areas of knowledge (dental prostheses, radiology, & peri-
odontology). Moreover, in the attitude questions section, 
dentists who performed implant treatment received 14.5 
points; dentists who did not perform implant treatment re-
ceived 11.1 points. There was no significant gender-wise 
difference in the mean scores of knowledge and attitude 
(P>0.05). Dentists achieved the highest knowledge score 
in periodontology; they obtained the lowest knowledge in 
prosthetics. However, this difference was not statistically 
significant (P>0.05).

Table 1. The awareness and attitude levels of dentists based on implant treatment

Variabels Implant Treatment No. Mean P

Periodontology
Yes 51 8.0

0.000
No 47 6.4

Radiology
Yes 51 7.8

0.026
No 47 6.0

Prosthetics
Yes 51 7.6

0.012
No 47 5.8

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1


270

June & July 2021. Vol 24. Issue 2

4. Discussion and Conclusion

The present study data indicated that the level of knowl-
edge and attitude of general dentists about dental implant 
follow-ups was low. In the study of haghighat et al., the 
average score of knowledge obtained was far from the full 
score [10]. This finding indicated the inadequacy of im-
plant education in the entire dental education system. In a 
study by Jayachandran et al., 77% of general dentists were 
trained in only theoretical aspect of implant [11].

The results revealed that dentists who had performed 
implant treatment had awareness and attitude toward im-
plants follow-up higher than those of the dentists who did 
not perform dental implant treatment. According to Gib-
son’s study, general dentists believed that implant treatment 
should be performed by a specialist dentist [12].

Levin et al. found that 80% of general dentists feel the 
need for implant training courses [13]. Nagpal stated that 
general dentists presented the most negative attitude con-
cerning implant treatments [14]. According to the obtained 
results, there was a slight difference in knowledge and at-
titude between dentists who had different years of work, 
i.e., not statistically significant. Dentists with 3-5 years of 
work experience had the best knowledge and the most posi-
tive attitude towards implant treatment, i.e., consistent with 
Nagpal’s study [14].

The study suggested that gender had no significant effect 
on dentists’ knowledge and attitude. According to Trovic, 
age, gender, and place of work of the dentist had no effect 
on their decision regarding the edentulous patient [13]. The 
current research results indicated the lack of knowledge 
and attitude of general dentists about the follow-up of den-
tal implants. It is necessary to present further implant train-
ing classes for students and retraining classes for general 
dentists.

Table 2. The awareness level of the explored dentists concerning radiology, prosthetics, and periodontology based on implant treatment

Variabels Implant Treatment No. Mean P

Awareness
Yes 51 12.1

0.0001
No 47 9.5

Attitude
Yes 51 14.5

0.0001
No 47 11.1
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زمینه و هدف با توجه به استفاده روزافزون از ایمپلنت های دندانی در جایگزین کردن دندان های ازدست رفته، احتمال وقوع شکست این 
درمان در گذر زمان، مشابه سایر درمان های دندان پزشکی، اجتناب ناپذیر است و جهت کاهش این مشکالت نیاز به فالوآپ های دقیق و 
منظم است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی و نگرش دندان پزشکان عمومی درباره فالوآپ ایمپلنت های دندان به منظور 

ایجاد پایه ای از اطالعات برای برنامه ریزی دوره های بازآموزی ایمپلنت های دندانی انجام شده است.

مواد و روش ها در این مطالعه تحلیلی مقطعی، 98 نفر از دندان پزشکان عمومی شهر اراک در سال 1397 بررسی شدند. پرسش نامه ها 
در سه بخش جمعیت شناختی، آگاهی و نگرش طراحی شدند. بعد از بررسی روایی و پایایی، پرسش نامه ها در اختیار شرکت کنندگان 
قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آنالیز توصیفی و آزمون های کای اسکوئر و تی مستقل آنالیز آماری شدند. حد معناداری 

0/05 در نظر گرفته شد.

.)IR.ARAKMU.REC.1397.283 :مالحظات اخالقی این مقاله مورد تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اراک است )کد
یافته ها میانگین نمره آگاهی برای تمام نمونه های مورد مطالعه 10/8 )بر اساس نمره صفر تا نوزده( و میانگین نمره نگرش 12/8 
)بر اساس نمره هفت تا 21( بود. 53 نفر از دندان پزشکان قباًل درمان ایمپلنت را انجام داده بودند که آگاهی و نگرش آنها از 
فالوآپ درمان ایمپلنت به طور معناداری باالتر از دندان پزشکانی بود که درمان ایمپلنت را انجام نداده بودند )P=0/0005(. تجربه 

.)P<0/05( کاری اثر معناداری روی آگاهی و نگرش دندان پزشکان نداشت

نتیجه گیری دندان پزشکان عمومی نسبت به فالوآپ ایمپلنت آگاهی و نگرش کمی دارند و از آنجا که فالوآپ نقش مهمی در موفقیت 
طوالنی مدت درمان ایمپلنت دارد، برنامه های آموزشی / بازآموزی دندان پزشکان در این زمینه باید مورد بازنگری و تأکید بیشتر قرار گیرد.

کلیدواژه ها: 
ایمپلنت دندانی، فالوآپ، 

دندان پزشک، آگاهی، 
نگرش

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 18 خرداد 1399

تاریخ پذیرش: 17 دی 1399
تاریخ انتشار: 11 خرداد 1400

مقدمه

ایمپلنت های دندانی یکی از بهترین درمان ها برای بازگرداندن 
عملکرد و زیبایی به بیمارانی است که یک یا چند دندان خود را 
از دست داده اند. قابلیت پیش بینی و موفقیت بلند مدت ایمپلنت 
دندانی و پروتز آن نیازمند طرح درمان درست، درمان جراحی 
و پروتزی دقیق و دوره نگهداری طوالنی مدت بی عیب و نقص 
است که مورد آخر وابسته به همکاری بیمار و فالوآپ ایمپلنت به 

صورت دوره ای است ]1[. 

در سال اول پس از درمان، مراجعات منظم به دندان پزشک 

باید در فواصل سه ماه باشد و سپس متناسب با نیازهای فردی 
بیمار تعیین می شود ]2[. اگرچه ایمپلنت های دندانی نسبت به 
پوسیدگی آسیب پذیر نیستند، با این حال در گذر زمان مستعد 
مشکالت مکانیکال و تغییرات التهابی وابسته به پالک در بافت های 

اطراف ایمپلنت هستند ]3[. 

آن طی  اطراف  بافت های  و  ایمپلنت  ارزیابی سالمت  جهت 
جلسات فالوآپ، روش های مختلفی به کار گرفته شده است، مانند 
رادیو گرافی، معاینات بالینی، اندازه گیری ثبات یا لقی ایمپلنت و 

بررسی عالئمی که توسط خود بیمار بیان می شود ]4 ،2[. 

بافت نرم باید از نظر عالئم التهاب و تورم، وجود اگزودا یا چرک 

1. گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
2. مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

3. گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
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مقاله پژوهشی

آگاهی و نگرش دندان پزشکان عمومی اراک از فالوآپ ایمپلنت های دندانی در سال 1397

، *وحیده نظری4   ، مجتبی بیانی3  ، مسعود بیات2  سید مهرزاد شاددل1 

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
http://orcid.org/0000-0002-0222-4644
http://orcid.org/0000-0003-1707-0948
http://orcid.org/0000-0002-2661-8672
http://orcid.org/0000-0003-0324-4580


272

خرداد و تیر 1400. دوره 24. شماره 2

و عمق پروپ معاینه شود. رادیوگرافی داخل دهانی پریاپیکال 
و  مارجینال  استخوان  تغییرات  بررسی  جهت  سالیانه  عمودی 
بافت های اطراف ایمپلنت باید تهیه شود ]6 ،5[. در طی معاینات 
فالوآپ، پروتز ایمپلنت از لحاظ وجود تماس سنگین، شکستگی، 
شل شدن پیچ، ساییده شدن اجزا نیز مورد بررسی قرار می گیرد 
]7[. از آنجا که تقاضای بیماران برای درمان ایمپلنت به شدت 
افزایش یافته است، الزم است دندان پزشکان عمومی نیز اطالعات 

و آگاهی خود را در حیطه دندان پزشکی ایمپلنت افزایش دهند.

انجام  را  ایمپلنت  درمان  که  دندان پزشکانی  است  بدیهی 
می دهند باید دانش، آگاهی و مهارت کافی برای انجام درمان 
داشته باشند، اما آن دسته از دندان پزشکان عمومی نیز که درمان 
ایمپلنت را در حیطه کاری خود ندارند نیز مطمئنًا هنگام معاینه و 
درمان با بیمارانی که در دهان خود ایمپلنت دارند، مواجه خواهند 
آگاهی الزم  دندان پزشکان  تمام  است که  رو، الزم  این  از  شد. 
جهت معاینه، تشخیص مشکالت ایمپلنت و بافت های اطراف آن 
را داشته باشند؛ بنابراین هدف این مطالعه بررسی میزان آگاهی 
و نگرش دندان پزشکان عمومی از فالوآپ های ایمپلنت است تا بر 

اساس آن برنامه و محتوای آموزشی مناسب تنظیم شود.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر به صورت تحلیلی و مقطعی بود که در سطح 
شد.  انجام   1397 سال  در  اراک  شهر  درمانگاه های  و  مطب 
گروه هدف مطالعه همه دندان پزشکان عمومی شهر اراک بود. 
نمونه گیری بر اساس در دسترس بودن دندان پزشکان انجام شد. 

98 دندان پزشک عمومی وارد مطالعه شدند. 

پژوهش، سؤاالت در سه بخش  اختصاصی  اهداف  اساس  بر 
طراحی  شد. جهت  تنظیم  نگرش  و  آگاهی  جمعیت شناختی، 
سؤاالت از نظرات افراد متخصص در رشته های پروتزهای دندانی، 
رادیولوژیوی دهان و فک و صورت و پریودنتولوژی و همچنین 

بهره گیری از کتب مرجع استفاده شد ]9 ،8[. 

بخش اول پرسش نامه مربوط به مشخصات جمعیت شناختی 
فرد می شد و اینکه آیا دندان پزشک درمان ایمپلنت انجام می دهد 
دندان پزشک  آگاهی  به  مربوط  یا خیر. بخش دوم پرسش نامه 
از فالوآپ درمان ایمپلنت بود که سؤاالت این بخش نیز در سه 
قسمت پریودنتولوژی ایمپلنت، رادیولوژی و اکلوژن بیومکانیک 
ایمپلنت طراحی شدند. از نوزده سؤال آگاهی، دوازده سؤال مربوط 
به قسمت پریودنتولوژی ایمپلنت، پنج سؤال مربوط به قسمت 
اکلوژن بیومکانیک و دو سؤال مربوط به قسمت رادیولوژی ایمپلنت 
بود. بخش سوم شامل سؤاالت مربوط به نگرش دندان پزشک از 
فالوآپ های درمان ایمپلنت بود که هفت سؤال برای این قسمت 
طراحی شد. برای تعیین روایی و پایایی، چهل پرسش نامه توسط 

دندان پزشکان عمومی که تصادفی انتخاب شدند، تکمیل شد. 

با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 90 درصد و نظرات مشاور آمار 
و استادان مجرب و تأیید آن توسط مرکز توسعه پزشکی، روایی و 
پایایی پرسش نامه تأیید شد. روایی این پرسش نامه 75 درصد و پایایی 
آن 86 درصد بود. برای نمره دهی به پرسش نامه ها در بخش سؤاالت 
آگاهی، به پاسخ های صحیح نمره یک و به پاسخ های ناصحیح نمره 
صفر داده شد، در نتیجه در این قسمت حداکثر نمره نوزده و حداقل 
آن صفر بود. در بخش سؤاالت نگرشی، به پاسخ کم نمره یک، به پاسخ 
متوسط نمره دو و به پاسخ زیاد نمره سه داده شد، در نتیجه حداکثر 
نمره در این بخش 21 و حداقل نمره هفت بود. از دندان پزشکان 
شرکت کننده در مطالعه رضایت نامه شفاهی اخذ شد و بعد از تکمیل 
پرسش نامه، جزوه ای در رابطه با فالوآپ صحیح ایمپلنت در اختیار 
آنها قرار داده شد. در صورت تمایل نتایج مطالعه برای دندان پزشکان 
ارسال شد. از آنالیز توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف معیار 
استفاده شد. همچنین تحلیل آماری با استفاده از آزمون کای اسکوئر 
و تی مستقل انجام شد. P≥0/05 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته 

شد.

 یافته ها

از میان 98 دندان پزشک فعال در شهر اراک که در تحقیق 
شرکت کردند، 41 نفر زن و 57 نفر مرد بودند. 26/8 درصد تجربه 
کاری 3-1 سال، 13/2 درصد تجربه کاری 5-3سال، 42/8 درصد 
تجربه کاری 10-5 سال و 17/4 درصد تجربه کاری ده سال یا 
بیشتر داشتند. از حداکثر نمره نوزده در بخش آگاهی، میانگین 
و انحراف معیار نمرات کسب شده 2/9±10/8 و در بخش نگرش 
از حداکثر نمره 21، میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده 

3/6±12/8 بود. 

بیشترین نمره آگاهی و نگرش مربوط به گروه با تجربه کاری 
5-3 سال بود، با این حال این اختالف از نظر آماری معنادار نبود. 
تعداد سال های تجربه کاری اثر معناداری روی آگاهی و نگرش 

.)P>0/05( دندان پزشکان از فالوآپ درمان ایمپلنت ایجاد نکرد

از بین این دندان پزشکان، 53 نفر قباًل درمان ایمپلنت انجام 
داده بودند و 47 نفر از انجام این درمان امتناع کرده بودند. اختالف 
آماری معنادار در میانگین آگاهی و نگرش دندان پزشکانی که 
درمان ایمپلنت انجام داده بودند و افرادی که انجام نمی دادند 

وجود داشت )جدول شماره 1(. 

طور  به  می دادند،  انجام  ایمپلنت  درمان  که  دندان پزشکانی 
کردند،  دریافت  را  آگاهی  امتیاز  نوزده  از  امتیاز  میانگین 12/1 
طور  به  نمی دادند  انجام  ایمپلنت  درمان  که  افرادی  درحالی که 
درمان  که  دندان پزشکانی  بودند.  گرفته  امتیاز   9/5 میانگین 
ایمپلنت را انجام می دادند در هر سه قسمت آگاهی )پروتزهای 
دندانی، رادیولوژیوی دهان و فک و صورت و پریودنتولوژی(، به طور 
معناداری آگاهی بیشتری نسبت به فالوآپ درمان ایمپلنت داشتند. 
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که  دندان پزشکانی  نیز  نگرشی  سؤاالت  بخش  در  همچنین 
درمان ایمپلنت انجام می دادند 14/5 امتیاز و دندان پزشکانی که 
درمان ایمپلنت انجام نمی دادند 11/1 امتیاز از 21 امتیاز مربوط 

به این بخش از پرسش نامه را دریافت کردند.

 اختالف آماری معنادار در میانگین آگاهی و نگرش بین خانم ها 
بررسی  در  و   )P >0/05( نشد  مشاهده  دندان پزشک  آقایان  و 
جزئی تر، در هر سه قسمت سؤاالت آگاهی )پروتزهای دندانی، 
رادیولوژیوی دهان و فک و صورت و پریودنتولوژی( بین دو جنس 
نیز تفاوت آماری معنادار وجود نداشت )P >0/05(.دندان پزشکان 
دست  به  پریودنتولوژی  قسمت  در  را  آگاهی  امتیاز  بیشترین 
آوردند، کمترین میزان آگاهی دندان پزشکان در قسمت پروتز بود 
)جدول شماره 2(. با این حال، این اختالف از نظر آماری معنادار 

.) P>0/05( نبود

بحث

مطالعه حاضر نشان داد میزان آگاهی و نگرش دندان پزشکان 
عمومی شهر اراک از فالوآپ های ایمپلنت دندانی کم است. در 
مطالعه حقیقت و همکاران که در شهر اصفهان انجام شد، میانگین 
نمره آگاهی کسب شده تا نمره کامل فاصله زیادی داشت که با 

نتایج این مطالعه همسو بود ]10[. 

این امر حاکی از ناکافی بودن آموزش مربوط به ایمپلنت در کل 
نظام آموزش دندان پزشکی است. در مطالعه ای که جایاچاندران1 و 
همکاران انجام دادند، 77 درصد دندان پزشکان عمومی فقط جنبه 
تئوری ایمپلنت را در دوران تحصیل خود آموزش دیده بودند که 

بیشتر آنها این آموزش را کافی نمی دانستند ]11[.

انجام  را  ایمپلنت  نتایج نشان داد دندان پزشکانی که درمان 
داده بودند، نسبت به افرادی که درمان ایمپلنت را انجام نداده 
بودند آگاهی و نگرش بیشتری در رابطه با فالوآپ درمان ایمپلنت 
داشتند. اختالف در میانگین آگاهی و نگرش بین این دو گروه 
می تواند ناشی از این مسئله باشد که دندان پزشکانی که درمان 
ایمپلنت را انجام می دهند با مشکالت بعد از درمان ایمپلنت به 
صورت کلینیکی برخورد داشته اند و نیاز به فالوآپ های مکرر را 

احساس کرده اند. 

گیبسون و همکاران به بررسی نگرش دندان پزشکان عمومی 
نسبت به درمان ایمپلنت پرداختند. آنها دریافتند تقریبًا همه 
کسانی که به پرسش نامه پاسخ داده بودند، معتقد بودند که درمان 

ایمپلنت باید توسط دندان پزشک متخصص انجام شود ]12[. 

کم  نگرش  و  آگاهی  وجود  با  داد  نشان  حاضر  مطالعه 
حداقل  دندانی،  ایمپلنت های  فالوآپ  از  عمومی  دندان پزشکان 

1. S.jayachandran

جدول 1. آگاهی و نگرش دندان پزشکان بر حسب انجام درمان ایمپلنت

Pمیانگینتعداددرمان ایمپلنتمتغیر

آگاهی
5112/1بله

0/0001
479/5خیر

نگرش
5114/5بله

0/0001
4711/1خیر

جدول 2. آگاهی دندان پزشکان در قسمت های پریودنتولوژی، رادیولوژی، پروتز بر حسب انجام درمان ایمپلنت

Pمتوسطتعداددرمان ایمپلنتمتغیر

پریودنتولوژی
518/0بله

0/000
476/4خیر

رادیولوژی
517/8بله

0/026
476/0خیر

پروتز
517/6بله

0/012
475/8خیر
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نیمی از دندان پزشکان عمومی درمان ایمپلنت را انجام می دهند. 
آگاهی بیماران از ایمپلنت و مزایای آن همچون دیگر درمان های 
درمان  به  جامعه  نیاز  افزایش  باعث  که  یافته  افزایش  پروتزی 
ایمپلنت شده  است. همین افزایش نیاز باعث شده تعداد زیادی از 
دندان پزشکان عمومی بدون کسب علم و دانش کافی، شروع به 

انجام درمان ایمپلنت کنند. 

صرفه اقتصادی و سهولت انجام درمان ایمپلنت نسبت به بعضی 
درمان های دندان پزشکی دیگر و تبلیغات شرکت های تجهیزات 
دندان پزشکی در جهت ترغیب دندان پزشکان عمومی به انجام 
درمان ایمپلنت، موجب ترغیب دندان پزشکان به ورود به شاخه 
دندان پزشکی ایمپلنت بدون کسب آموزش مناسب و کافی شود. 

لوین و همکارانش در مطالعه خود متوجه شدند که 80 درصد 
آموزش  دوره های  به  می کنند  احساس  عمومی  دندان پزشکان 
درمان ایمپلنت نیاز دارند و درخصوص تشخیص و درمان بسیاری 
از بیماران نیازمند به ایمپلنت، دچار سردرگمی هستند و 60 
درصد آنها به دلیل نداشتن اطالعات کافی خیلی از درمان های 

دندان پزشکی ایمپلنت را انجام نمی دهند ]13[. 

که  بود  آن  از  حاکی  همکارانش  و  ناگپال  مطالعه  نتایج 
به  نسبت  را  منفی  نگرش  بیشترین  عمومی  دندان پزشکان 
دندان پزشکان  منفی  نگرش   .]14[ دارند  ایمپلنت  درمان های 
می تواند علت اجتناب از انجام درمان ایمپلنت توسط 47 درصد 

دندان پزشکان عمومی در مطالعه حاضر باشد.

با توجه به نتایج مطالعه، اختالف کمی از نظر آگاهی و نگرش 
وجود  داشتند،  متفاوتی  کاری  سنوات  که  دندان پزشکانی  بین 
داشت که این اختالف از نظر آماری معنادار نبود. دندان پزشکانی 
با 5-3 سال تجربه کاری، بهترین آگاهی و مثبت ترین نگرش را از 
درمان ایمپلنت داشتند. کمترین میزان آگاهی در دندان پزشکانی 

با تجربه کاری بیش از ده سال مشاهده شد. 

در  آگاهی  بیشترین  نیز  همکاران  و  ناگپال  مطالعه  در 
پاسخ دهنده هایی مشاهده شد که کمتر از پنج سال تجربه کاری 
با  بین دندان پزشکان  آگاهی هم در  داشتند و کمترین میزان 

تجربه کاری 15-10 سال دیده شد ]14[. 

که  دندان پزشکانی  یا  جوان  دندان پزشکان  می رسد  نظر  به 
از  کمتری  مدت  که  دلیل  این  به  دارند،  کمتری  کاری  سابقه 
از دوران  بیشتری  آنها می گذرد، اطالعات  فارغ التحصیل شدن 

تحصیالت دانشگاهی خود به یاد دارند. 

در این مطالعه 58/3 درصد شرکت کنندگان آقا و 41/7 درصد 
و  آگاهی  روی  معناداری  اثر  داد جنسیت  نشان  بودند که  خانم 
نگرش دندان پزشکان ندارد. این نتایج در همراهی با نتایج مطالعه 
ناگپال و همکاران است ]14[. همچنین بر اساس مطالعه ترویک و 
همکاران، سن، جنس و محل کار دندان پزشک اثری بر تصمیم گیری 

دندان پزشک، در رابطه با بیمار بی دندان ندارد ]13[. علت عدم تفاوت 
در آگاهی و نگرش دندان پزشکان از فالوآپ های ایمپلنت دندانی بین 
دو جنس می تواند یکسان بودن آموزش برای هر دو جنس باشد. 
با وجود این، حقیقت و همکاران نشان دادند تفاوت معناداری در 

میانگین آگاهی بین خانم ها وآقایان وجود دارد ]10[. 

با توجه به اطالعات به دست آمده، میزان آگاهی دندان پزشکان در 
قسمت های مختلف )پروتزهای دندانی، رادیولوژیوی دهان و فک و 
صورت و پریودنتولوژی( نزدیک به هم بود و تفاوت آماری معنادار 

در این سه قسمت مشاهده نشد. 

علیرغم این مسئله، دندان پزشکان بیشترین امتیاز آگاهی را 
در قسمت پریودنتولوژی به دست آوردند و پس از آن در قسمت 
قسمت  در  دندان پزشکان  آگاهی  میزان  کمترین  و  رادیولوژی 
بیومکانیک و اکلوژن ایمپلنت بود. همچنین کمترین میزان نگرش 
نیز در قسمت اکلوژن ثبت شد که نشان می دهد دندان پزشکان به 
این باور رسیده اند که اطالعات و آگاهی آنها در حیطه اکلوژن کافی 
نیست. در مطالعه کاندیرلی2 و همکاران نیز آگاهی دندان پزشکان از 

اکلوژن کافی نبود ]15[. 

نگرش دندان پزشکان از فالوآپ ایمپلنت های دندانی در بخش 
رادیولوژی، بهتر از پریودنتولوژی و پروتز بود. در بخش آگاهی، 
رادیوگرافی  روش  انتخاب  معیارهای  دندان پزشکان  از  بسیاری 
مناسب برای فالوآپ ایمپلنت را نمی دانستند. در مطالعه مهدی زاده 
و همکاران نیز نشان داده شد که میزان آگاهی دندان پزشکان 
عمومی شهر اصفهان در زمینه تجویز صحیح رادیوگرافی کمتر از 

حد انتظار است ]7[. 

فالوآپ  از  نگرش  و  فالوآپ  از  آگاهی  بین  اختالف  این  علت 
که  باشد  مسئله  این  از  برخاسته  می تواند  رادیولوژی  بحث  در 
دندان پزشکان، رادیوگرافی را یک اقدام روتین و معمولی در طی 
کار خود می دانند و گمان می کنند از اطالعات و دانش کافی 
در حالی که  خوب(،  )نگرش  هستند  برخوردار  زمینه  این  در 
دندان پزشکان در حیطه  آگاهی  این مطالعه مشخص کرد که 
رادیولوژی ایمپلنت تا حد مطلوب فاصله دارد و نیاز به اصالح 
برنامه آموزشی دانشگاه ها جهت افزایش آموزش های مربوط به 

رادیولوژی ایمپلنت است. 

نتیجه گیری

نگرش  و  آگاهی  بودن  کم  از  حاکی  مطالعه  این  نتایج 
دندان پزشکان عمومی شهر اراک از فالوآپ ایمپلنت های دندانی 
است و با توجه به افزایش درخواست درمان ایمپلنت از سوی 
بیماران، نیاز به برگزاری بیشتر کالس های آموزش ایمپلنت برای 
دانشجویان و کالس های بازآموزی برای دندان پزشکان عمومی 

ضرورت پیدا می کند. 

2. Condrili
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