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 چکیده فارسی

عف نک  هکا    تجک زز آنیکی بت تتکر در      ک رد ی درنگرش و عملکرد دندانپزشککا  عمک     آگاهی،بررسی  :عنوان

 1931در سال  ادونی ژنتر

 سابقه و هدف :
ناپذزر در در ا  ها  دندانپزشکی اس . در عتن حال نگرانی ها  ززاد  در   رد در ا  داروزی زر جزء جدازی 

اسیفاده بی روزه و نا ناسب آنیی بت تتر ها وج د دارد.  اسیفاده غتر  نطقی و غتر  عق ل از داروها، به خص ص

ازن بررسی با هدف تعتتن  تزا  آگاهی نگرش و همچنتن عملکرد دندانپزشکا  در تج زز آنیی بت تتر در 

 عف ن  ها  با  نشا دندانی ، ت سط دندانپزشکا  عم  ی  شهر قزوزن انجام شده اس  .

 مواد و روش ها :
 1931تحلتلی و به روش  قطعی  ی باشد که در بهار و تابسیا  سال  - طالعه ت صتفی زر طالعه انجام شده 

دندانپزشر عم  ی شهر قزوزن انجام شده اس  . بدزن  نظ ر پرسشنا ه هازی تهته و در اخیتار  111بر رو  

 تحلتل شدند .  تجززه و ANOVAو آز    آ ار   T-Testدندانپزشکا  قرار داده شد . داده ها با اسیفاده از 

 یافته ها :
%(    نث ب دند . در ازن نفر) %(   ذکر و نفر) دندانپزشر   رد  طالعه  از  تا  

و بتشیر داشیند.  نفر نتز  93سال و  -11نفر سابقه  91سال و کمیر و  5دندانپزشر سابقه  21 تا  

،  از سازرزن بتشیر ب د 5-11سابقه کار  با افراد در ب د ، که  ٪شکا   تانگتن آگاهی کل دندانپز

% دندانپزشکا  دارو  آ  کسی ستلتن را به عن ا   1/32همچنتن در   رد س االت عملکرد  ی ت ا  گف  که 

 -% دندانپزشکا  ترکتب آنیی بت تتکی آ  کسی ستلتن 73بتشیرزن  آنیی بت تتر تج ززشده و همچنتن 

بتشیرزن ترکتب آنیی بت تتکی تج زز  ی کردند ، همچنتن در ص رت انیخاب ن ع   یرونتدازول را به عن ا 

واحد اسیفاده  ی کردند .  011111% دندانپزشکا  از دارو  پنی ستلتن تزرزقی  7/51تزرزقی آنیی بت تتر، 

 روز بتا  شده ب د . 3تا  5%   ارد بتن  5/55 دت ز ا  تج زز آنیی بت تتر در 

 نتیجه گیری :
با  نشا سفانه چنتن بر ی آزد که سطح آگاهی دندانپزشکا  در   رد در ا  ها  آنیی باکیرزال عف ن  ها   یا

 اگرچه نگرش و عملکرد دندانپزشکا  نسبیا  طل ب ب د .دندانی چندا   طل ب نتس  

 : عف ن  ها  دندانی، تج زز آنیی بت تتر، دندانپزشر عم  ی، آنیی بت تتر واژه های کلیدی
 
 

 

 

 

 

 



Abstract 
 Title: Assessment of knowledge, attitude and practice of Qazvin general dentists 

about antibiotic prescription for odontogenic infections in 2012 

Introduction: Antibacterial treatment performed by dental practitioners  are  

important in management of odontogenic infections. Nowadays unfortunately 

because of incorrect antibiotic prescription by dental practitioners of their low 

knowledge in this field, resistant species of micro organisms to antibiotics occur. 

The goal of this study is evaluating general dental practitioners ’(GDPs) 

knowledge, attitude and practice about antibacterial treatment of odontogenic 

infections . 

Methods: This cross-sectional survey is a descriptive study so called KAP study, 

that performed in 1391(spring and summer) on 111 GPDs in Qazvin by 

questionnaire data analyzed with special statistical tests. 

Results: Among 112 GDPs there was 79 men (%70.5) and 33 Women 

(%12.5). 41 GDPs had lower than 5 years of service , 21 GDPs had 

between 5-10 years and 23 GDPs had more than 10 years of service .The 

most prescribed antibiotic was amoxicillin and when prescribing was 

more than one antibiotic, metronidazole was found in %73 of GDPs 

prescriptions. 

Conclusion: Unfortunately information of GDPs about antibacterial treatment of 

odontogenic infections is not satisfactory and it becomes decreased after 

completion of their education. 

Key words: odontogenic infection, antibiotic prescription, general dental 

practitioner, antibiotic 
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