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چكيده
مقدمه
در طی سال هاي اخير عليرغم افزايش چشمگير در تعداد دندان پزشکان کشور به واسطه تعدد دانشککد هکاي
دندانپزشکی سالمت دهان افراد جامعه نهتنها بهبود نيافته ،بلکه شاخص مربوط به تعداد دندانهاي پوسيد ،
ترميم شد و کشيد شد ) (DMFدر بعضی از گرو هاي سنی خصوصاً در بين کودکان افکزايشيافتکه اسکت.
اين مسئله می تواند نشانگر عدم توجه کافی به جايگا آموزش پيشگيري در برنامکه آموزشکی دنکدانپزشککی
باشد .با توجه به تغييرات اخير در برنامه آموزشی دندانپزشکی کشور هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعيت
برنامه آموزشی دندانپزشکی عمومی ازنظر محتواي مرتبط با پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان است.
روششناسي
در اين تحقيق تعدادي از افراد خبر درزمينه سالمت دهان و دندان پزشککی پيشکگيري از اعضکاي زيرگکرو
پژوهش گرو دندانپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی کشور به روش تحليل محتوا در حيطه فکو الکککر بکه
بررسی پرداختند .در ابتدا در جلسه اي به روش بحث گروهی تعريف مشترکی از دندان پزشکی پيشگيري بکه
عمل آمد .سپس مصاديق آموزش پيشگيري در برنامه آموزشی موجود از بين عناوين سرفصل هاي مرتبط بکا
واحدهاي درسی اجباري و اختياري استخراج شد .آنگا  ،فعاليتهاي آموزشی نظري و عملی موجود در برنامه
که در ايجاد و تغيير نگرش به سمت اقدامات پيشگيري ،به تفکيک واحدهاي آموزشی مؤثر به نظر میرسکيد
موردبررسی قرار گرفتند .در مرحله بعد ،در جلسات مشترک عناوين استخراج شد بازخوانی شد و در مکورد
هرکدام با آموزش پيشگيري تصميم گيري می شود؛ و درنهايت بکا جمک بنکدي محتکواي مکرتبط بکا آمکوزش
پيشگيري در برنامه آموزشی در قالب گزارش طرح ارائه شد.
يافتهها
با اجراي اين پروژ کاستی هاي احتمالی موجود در سرفصل هاي موردنياز استخراج و در جهت درج آن هکا در
برنامه آموزشی پيشنهادهاي الزم را ارائه شد .همچنين راهکارهاي مناسب جهت اجرايی شکدن هرچکه بهتکر
سرفصلهاي مرتبط با مطرح شد .درنهايت نتايج اين مطالعه در بهبود آموزش دندانپزشکی از طريکق بهبکود
دانش ،نگرش و توانمنديهاي دانشآموختگان در ارائه هر چهبهتر خدمات پيشگيري بهکار میآيد.
بحث و نتيجهگيري
سرفصلهاي مرتبط با پيشگيري در برنامه آموزشی دندانپزشک عمکومی کشکور تکدوينشکد و فهرسکتی از
عناوين مغفول ماند در جهت ادغام آنها در برنامه آموزشی تهيه شد .همچنکين برنامکه عمليکاتی در جهکت
پياد سازي هر چهبهتر محتواي پيشگيري (فاز بعدي مطالعه) تدوين شد.

کليدواژه :پيشگيري ،برنامه آموزشی ،دندانپزشکی عمومی ،سالمت دهان ،ايران.

