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-تلا به کوویداب های شغلی با بالاترین میزان مواجهه با خطرجزء گروه دندانپزشکی باعث شدهتماس نزدیک با بیماران : زمینه و هدف

در دندانپزشکان  91-رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از کووید با نگرش و آگاهی ارتباط مطالعه کنونی تعیینبنابراین، هدف باشد.  91

 .بود 9911در سال 

دندانپزشک از چهار استان مازندران، گیلان، گلستان و  052: پژوهش کنونی یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که کار مواد و روش

ای، هسوالات دموگرافیک و زمینها شامل ای در آن مشارکت کردند. ابزار گردآوری دادهگیری چند مرحلهنمونهقزوین با استفاده از روش 

مقیاس نگرش و پرسشنامه ارزیابی عملکرد بود. ضریب آلفای کرونباخ، ضریب بازآزمون، ضریب روایی ، 91-مقیاس آگاهی از کووید

با  هادهها استفاده شد. داروایی صوری و محتوایی، توافق درونی و پایایی مقیاس محتوایی و شاخص روایی محتوایی به منظور تایید

 آنالیز واریانس یک طرفه آنالیز شدند.  و های آماری کای اسکوئر، تی مستقلآزمون

درصد  52دریافت نکرده بودند و منبع دریافت اطلاعات  91-درصد دندانپزشکان هیچ آموزش رسمی درباره کووید 55تقریباً : هایافته

مشارکت کنندگان درباره دوره آگاهی بود و  95/90 ± 20/0های اجتماعی بود. میانگین نمره کل آگاهی آنها همکاران، اینترنت و رسانه

بود  79/05 ± 75/9نمره کل نگرش ضعیف بود.  مان دوام ویروس و روش ضد عفونی کردن سطوحکمون، تست آزمایشگاهی، مدت ز

درصد  25/55بود و  55/09 ± 29/9درصد از نگرش مطلوب برخوردار بودند. نمره کل عملکرد پیشگیرانه در دندانپزشکان  55تقریباً و 

 کان درباره مواردی همچون تدارک محلول ضد عفونی یا ماسک برایمطلوب داشتند. عملکرد دندانپزشپیشگیرانه دندانپزشکان عملکرد 

 بیماران، ضد عفونی کردن سطوح و تهویه هوای اتاق ضعیف بود. 

و ارائه ،  CDCهای جدید سازمان جهانی بهداشت یا های آنلاین درباره دستورالعملآموزشافزایش سطح آگاهی بواسطه : گیرینتیجه

تواند بواسطه تغییر نگرش و کاهش ترس دندانپزشکان، عملکرد پیشگیرانه ، می91-آمار واقعی درباره تعداد پرسنل بهداشتی مبتلا به کووید

 آنها را افزایش دهد.  
 


