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 چكيده 

 سابقه و هدف

بيماری پریودنتال یک بيماری چند عاملی مزمن می باشد که عالئم آن شامل التهاب لثه ،ایجاد پاکت و از بیين  

لذا .درمان به موقع و مناسب می تواند موجب از دست رفتن دندانها  گرددرفتن اتصاالت بوده و در صورت عدم 

می توانید منجیر    عالیم ، عوارض و درمانهای پریودنتال آگاهی و عملكرد مناسب دندانپزشكان عمومی در مورد 

 به موقع بيماران به پریودنتيست شود.   ارجاع یا و،درمان به تشخيص 
ن ميزان آگاهی و عملكرد دندانپزشكان عمومی شهر قزوین  نسبت به بيماری های يهدف اصلی این تحقيق تعي

 می باشد. بيماراناین پریودنتال ,درمان و ارجاع 

 مواد و روشها

%( مورد ارزیابی قرار 1/12زن؛  12% و 0/39مرد؛  93دندانپزشک عمومی ) 08، مقطعی-تحقيق توصيفیاین در 

ارجاع ایین بيمیاران بیه    درمان وبيماری های پریودنتال و عملكرد آنها دربارۀ  موضوعه گرفتند.آگاهی افراد دربار

و  Student tهیای   .امتيازات آگاهی و عملكرد برحسب متغيرهای مختلی  بیا آزمیون   شدپریودنتيست تعيين 

 Spearmanطرفه مورد قضاوت قرار گرفته و ارتبیا  متغيرهیا نيیز بیا ضیریب همبسیت ی       آناليز واریانس یک

 شد. بررسی
 يافته ها

می باشد   90/99 08/9،  در مردانو     21/99 18/9 ، زنان در ميان ين امتيازات آگاهیکه  نتایج نشان داد

همچنين .بود از مردانو آگاهی در زنان بيشتر(  =859/8p) بودمعنادار بين دو گروه تفاوت.براساس نتایج 

تفاوت معناداری بود ،که   99/18  31/1و  90/18  83/9 به ترتيب مردانو  ميان ين امتيازات عملكرد زنان 

 .(=833/8pبين زنان و مردان دیده نشد)از نظر عملكرد 

نشان داد ارتبا  معنادار و معكوسی بين فاکتورهای سن دندانپزشكان و  Spearmanنتایج آناليز همبست ی

بين سن  و معنی داری  ارتبا  معكوس ،به عالوه وجود داشته است  >p )889/8و  r= -99/8(امتيازات آگاهی

با افزایش سن  به این معنی که  ; p) <889/8و  r= -58/8)به دست آمد دندانپزشكان و امتيازات عملكرد آنان 

معنادار و مستقيم نشان داده ارتبا   .همچنين بين آگاهی و عملكردبودپایين آمده  دندانپزشكان  ميزان عملكرد

تفاوت معناداری از نظر آگاهی و عملكرد در فارغ التحصيالن  . از طرف دی ر(>888/8pو  r= 253/8شد)

 دانشكده های مختل  دیده نشد.

 گیری نتیجه

نی که از نظر پریودنتال پروگنوز ضعيفی دارند را ارجاع ارمی شاغل در شهر قزوین بيشتر بيمادندانپزشكان عمو

ميان ين عملكرد مردان و  می دهند.همچنين ميان ين آگاهی زنان و  دهند و موارد ساده تر را خود انجاممی 

 زنان نسبتاً مطلوب و ميان ين آگاهی مردان در سطح نامطلوبی قرار داشتند.

 ها کلید واژه

 آگاهی، عملكرد،،ارجاعبيماران پریودنتال
 

 

 

 

 

 



Background and Objective: Periodontitis is   chronic disease  
which if left untreated  can lead to progressive  attachment loss, 

tooth mobility and eventually  tooth loss. So, the knowledge and 
practice of the general dentists towards periodontal problems 
may help in early diagnosis of diseases and in referring patients 

to periodontist.The main objective of this study is to determine 
the rate of knowledge  and practice between Qazvin’s general 
dentists in treating and referring periodontal patients. 

Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive 
study, we evaluated 80 general dentists  (59 men; 73.8% and 

21 women, 26.2%).  
Individual  knowledge about  periodontal diseases and their  
practice about referring these patients to periodontist  were also 

determined. 
The scores of knowledge and practice were evaluated 

according different variables by student t-test and 

unilateral analyzing, and then we studied the relation 

between variables using Spearman’s rank correlation 

coefficient. 

Results: The results showed that the average of knowledge  
scores  was 33.58 ± 3.80 in women and 35.62 ± 3.20 in men, 
which mean that there is a significant difference between two 

genders (p=0/045). Knowledge was greater in women, also 
practice average scores was 20.38 ± 3.07 in women and 20.33 

± 2.92   in men, which mean that there is no significant 
difference between these two groups (p=0/097). 
The results of analyzing Spearman’s rank correlation coefficient 

demonstrated  that the age factors of dentists and scores of 
knowledge  are inversely and significantly proportional (r=-0.53 

and p<0.000), also indirect proportion between the age of 
dentists and their  practice  (r=-0.40 and p<0.003) was shown 
which means that by increasing the age  the practice  scores  

decrease. Furthermore, the results indicated that the relation 
between the knowledge and practice was directly and 
significantly proportional (r=0.647 and p<0.000), also significant 

difference on knowledge and practice between different 
universities graduated students wasn’t noticed.  

 



Conclusion: It is concluded  that; general dentists in Qazvin 
city, mostly, refer the patients with weak prognosis, and on the 

other hand, treat the simpler cases. 
 

Keywords: Periodontal patient, referring, awareness, practice 
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