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چكيده
مقدمه
گرچه سالمندي طبيعیترين رخداد زندگی است ،ولی امروزه سالمندي جمعيت اتفاقی است کهه هه دنبها
خود تغيير نيازهاي سالمت و پاسخهاي متفاوت نظام سالمت را ه همراه دارد .مطالعه حاضر ر آن اسهت تها
عالوه ر مرور دادههاي موجود در زمينه سالمت دهان سالمندان در ايران ،ه ررسی وضعيت سالمت دهان و
یدندانی ر اساس عوامل زمينهاي در افراد االي  56سا ساکن در شهر تهران پردازد.
روششناسي
همنظور جمعآوري دادههاي موجود در زمينه سالمت دهان سالمندان ،درگاه  PubMedها واههههاي "Oral

" Elderly ،Healthو  Iranو درگاه  Iran Medexو  Scopusنيهز هراي مالهاالت فارسهیز هان داراي واههههاي
یدندانی و سالمندان مورد ررسی قرار گرفت.
در مطالعه سالمت شهري ا توجه ه دادههاي موجود از مرحله او در مطالعه سا  2931دادهههاي مر هو
ه متغيرهاي سن ،جنس ،تحصيالت ،وضعيت تأهل ،استفاده از دخانيات ،وجود درد دندان در زمان مطالعهه،
وجود درد دندان در سه ماه گذشته ،تعداد دندانهاي موجود در فک اال و پايين ر اساس اظهار خهود فهرد،
جمعآوري شد .نمونهگيري در  953محله در  11منطاله شهر تههران ها روش  Multi-stageو توسه 2121
نيروي آموزش انجام شد.
يافتهها
ا توجه ه نتايج مطالعات متعدد ،شيوع یدندانی در افراد  56سا ه اال  11درصد و يشتر گهزارش شهده
است .ميانگين تعداد دندانهاي موجود در اين گروه سنی  6/6دندان و ميانگين تعهداد دنهدانههاي کشهيده
شده  15/6دندان گزارش شده است .در کل  22درصهد سهالمندان در زمهان مطالعهه درد دنهدان را گهزارش
کردند .در کل  23درصد از سالمندان شهر تهران تعداد دندانهاي خود را صهفر گهزارش کردنهد و  6درصهد
داراي  2-3دندان ودند .سالمندان داراي يست دندان و يشتر  51درصد ودند.
بحث و نتيجهگيري
شيوع یدندانی در ين سالمندان ايرانی سيار اال ود ،ولی وضعيت سالمندان تهرانی هتر وده و هخصوص
در رخی مناطق مطلوب ود.
یدندانی يک شاخص مناسب در مالايسه وضعيت سالمت دهان زرگساالن هخصوص سالمندان اسهت کهه
مؤلفههاي اقتصادي اجتماعی در آن تأثيرگذارند .همچنين عملکرد نظام سالمت دهان در مناطق مختلف ها
اين شاخص قا ل ارزيا ی است .کنتر اين مشکل نيازمند تغيير الگوي درمان دندانپزشکی از درمان محوري

ه سمت پيشگيري است .آموزش روشهاي مختلف نگهداري هر چه يشتر دندانهها هه دنهدانپزشهکان در
آموزشهاي مدون ،تغيير الگوي پرداخت در يمهها و آموزش عموم مردم در جههت تشهويق هه نگههداري و
مراقبت يشتر دندانها توصيه میشود.
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