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  وهشيمقاله پژ

  1393از اصول احیاي قلبی ریوي در سال  دندانپزشکی دانشجویان دوره کلینیک بررسی دانش و نگرش
  

  5مقدم ، مازیار اسمعیلی4ید روحیفر ،3، یاسر مرادي*2یلین سهیام، 1رحیم بقایی
 

  28/08/1393تاریخ پذیرش  30/06/1393تاریخ دریافت 
  

  دهيچک
وي یـ ر یست قلبـ ی. اهستمار یب و پزشک دندانبراي  زیبرانگ چالشع نبوده و از موارد یناشا یمطب دندانپزشک در یپزشک يها تیفور بروز و هدف: نهيزم شيپ
 ينـه بـرا  ین زمیـ در ا دانـش ، لـذا داشـتن   هسـت ن گام در پاسخ به آن یو اول یاتیوي جزء حیر یاي قلبیبوده و اح یپزشک يها تیفورموارد  نیتر مهماز  یکی

انجـام   يویر یقلب يایک) از اصول احینی(کل یان دندانپزشکیدانشجوو نگرش  دانشزان یم یبررس باهدف. مطالعه حاضر است يرضرو یان دندانپزشکیدانشجو
  گرفت.

ه انجـام  یـ اروم یدانشگاه علوم پزشـک  یک دندانپزشکینیان دوره کلیدانشجونفر از  60 يبود و بر رو یمقطع – یفیمطالعه حاضر از نوع توص مواد و روش کار:
شـرفته و نگـرش   یه و پیپا يویر یقلب يایاح از دانشو  یت شناختیقسمت جمع 4عبارت در  56، پرسشنامه پژوهشگر ساخته با ها داده يآور جمعابزار د. یدگر

  د.ین گردیدوت یلیو تحل یفیبا استفاده از آمار توص SPSS(19)در برنامه  واردکردنپس از  شده يآور جمع يها داده بود. يویر یقلب ياینسبت به اح
از  دانشزان یبود. م 84/23 ها آن ین سنیانگیدرصد مجرد بوده و م 2/94درصد مرد و  3/38در پژوهش  کننده شرکتنفر  60است که از  یج حاکینتا :ها افتهي

ن ین رابطه نداشتند. همچنیدر ا ل خودیدر طول تحص یک و عملیآموزش تئور گونه چیهدرصد  95ف بود. یار ضعیشرفته بسیه و پیپا يویر یقلب يایاصول اح
 را نداشتند. يویر یقلب يایا مشارکت در امر احیک و یسابقه مشاهده از نزد ها نمونهاز  کی چیه

 سـت، فلـذا  یمناسـب ن  يویـ ر یقلبـ  ياینه احیدر زم یک دندانپزشکینیان دوره کلیدانشجو دانشزان ید آن است که میج مطالعه مؤینتا :يريگ جهينتبحث و 
پره  يها دورهدر  يویر یاي قلبیاح یمشخص براي دروس تئوري و عمل یگنجاندن واحد درس باألخصل پروتکل و ی، تحوها کارگاه يبا برگزار شود یمد شنهایپ

  برداشته شود. يویر یقلب يایدر رابطه با اح یان دندانپزشکیو نگرش دانشجو دانشارتقاء سطح در  مؤثر یگام، یدندانپزشک يها دانشکدهک در ینیک و کلینیکل
  ، نگرشدانش، یان دندانپزشکی، دانشجويویر یقلب يایاح :ها دواژهيکل
  

  883-889 ، ص1393 يد ،63 درپی پی، دهممجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره 
 

 044-32754961، تلفن: هیاروم ی، دانشگاه علوم پزشکییو ماما يدانشکده پرستار آدرس مكاتبه:

Email:Soheili.a1991@gmail.com 
 

                                                
  استاديار گروه پرستاري، عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ١
  (نويسنده مسئول) موزش پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميهدانشجوي کارشناسي ارشد آ ٢
  کارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ٣
  دانشجوي دندانپزشکي، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ٤
  ، استاديار دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميهمتخصص ارتودنسي ٥

  مقدمه
دندانپزشـکی و   يهـا  درمـان امروزه با تخصصی و طوالنی شدن 

 شـناختی  زیست هاي یانبندرهم آمیخته شدن رشته دندانپزشکی با 
مختلف به مطب  اي زمینه هاي یماريبو مراجعه افراد مسن با سابقه 
پزشکی در  هاي یتفوربا  پزشکان دنداندندانپزشکی احتمال برخورد 

افزایش یافته است و وقوع حوادث اورژانس در  ها آنطول دوره کاري 
. حـدود یـک   )1(اسـت   انکارناپذیر اي مسئلهدندانپزشکی  يها مطب

داراي مشـکالت   پزشـک  دنـدان بـه   کننـده  مراجعهبیمار  3نفر از هر 

قلبـی،   هاي یماريب ها آن ترین یعشا و ینتر مهمپزشکی هستند که 
ــدامات درمــانی        ــی اق ــنج اســت. از طرف ــزي و تش ــی، مغ تنفس

موضعی و استرس ناشی از  يها کننده حس بیتجویز دندانپزشکی، 
مختلـف   يها اورژانسکار دندانپزشکی باعث بروز تابلوهاي بالینی و 
 باوجود. )2( گردد یمدر بیمار و یا تشدید بیماري سیستمیک وي 

بـروز   از جلـوگیري  جهـت  گرفتـه  صـورت  يهـا  تـالش  تمـامی 
 به وجود ندرت به ها یتموقع این حیاتی، انگیز مخاطره هاي یتموقع

 ).3( یستن کافی پیشگیري ؛ بنابراینآیند یم
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 ١٣٩٣دانپزشکي از اصول احياي قلبي ريوي در سال بررسي دانش و نگرش دانشجويان دوره کلينيک دن
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 پزشـکی  يهـا  اورژانـس  مـوارد  درصد از 90 از بیش خوشبختانه

 و جـدي  درصـد مـوارد   8 حـدود  در و بـوده  درمـان  قابـل  و خفیـف 
مـوارد اورژانسـی در    نیتـر  مهـم  )4( باشـند  یمـ  حیـات  تهدیدکننده

 منظور بهپزشکی است که  يها تیفورشامل تمام  باًیتقرانپزشکی، دند
کـافی مغـز یـا قلبـی انجـام       یرسان خوناصالح و یا جلوگیري از عدم 

 از دندانپزشکی يها درمان هنگام در اورژانس موارد وقوع )5( ردیگ یم
 رخ پزشک دندان یک خدمت مدت در که هستند حوادثی نیناگوارتر

 پزشک دندان و بیمار خود، ماهیت دلیل به ها تیفور این زیرا .دهند یم

 هـا  آن درمـان  در اشـتباه  و يانگـار  سـهل  کـه  داده، قرار حالتی در را

  ).3( باشد شتهدا همراه به جبرانی رقابلیغ نتایج تواند یم
اسـت   موضـعی  یحس یب داروي تزریق از ناشی اورژانس بیشترین

دندانپزشـکی هرچنـد نـادر     يها درمانهمچنین عوارض ناشی از  )4(
با عوارضی هم چون مشکالت تنفسی، کالپس ناگهـانی   توانند یمولی 

قلبـی همـراه    يهـا  یتمـ یرقلبی عروقی، سنکوپ وازوواگـال و دیـس   
 کنتـرل  در قـدم  نیتـر  مهـم  و که در چنین مواقعی اولین )6(باشند 

پیشـرفته   پایـه و  اقـدامات حیـاتی   ارائـه  توانایی پزشکی، يها اورژانس
در  ازیـ موردن تجهیـزات  و مهـارت  دانـش،  داشـتن  مسـتلزم  که هست

. انجام احیاي قلبـی ریـوي   )4( باشد یم حوادث گونه نیا وقوع صورت
)CPR1 ،(احیاي قلبی ریـوي   مو اولین اقدام در هنگام انجا نیتر مهم

حیـات، اجـراي    دکننـده یتهد يهـا  اورژانسپایه بوده و در بسیاري از 
 باشد یمزندگی افراد  بخش نجاتبه مقدار زیادي  تواند یمآن  موقع به

احیاي قلبـی ریـوي یکـی از    . )7(و از مرگ ناگهانی پیشگیري نماید 
کـه میـزان موفقیـت آن در     باشـد  یمـ اقـدامات اورژانسـی    نیتـر  مهم

دچـار ایسـت    یسـادگ  بـه در بیمارانی که  خصوصاًبازگرداندن حیات، 
پاسـخ   یخوب به يا مداخلهو با اندك  اند دهیگردقلبی، تنفسی یا هر دو 

  .)8(، بر کسی پوشیده نیست دهند یم
 تا گردد یم سعی آن طی در که است فرایندي احیاي قلبی ریوي

 بـراي  زنـدگی  ادامه) ریه و قلب( بدن حیاتی عضو دو مجدد احیاي با
  :شود یمدو مرحله تقسیم و به  )9(گردد  میسر بیمار

) شامل باز کردن راه هوایی BLS2مرحله اول: اصول احیاي پایه (
فشردن قفسـه سـینه    لهیوس بهفوقانی، تهویه و برقراري گردش خون 

  .باشد یم
) که عـالوه بـر ادامـه    ALS3مرحله دوم: اصول احیاي پیشرفته (

بیـه راه  داخـل تراشـه، دفیبریالسـون، تع    يگـذار  لولـه اقدامات اولیه، 
). شـروع احیـاي   10( ردیگ یموریدي و استفاده از داروها نیز صورت 

                                                   
1 Cardiopulmonary Resuscitation 
2 Basic Life Support 
3 Advanced Life Support 

پس از کالپس امکان انجام  6-4که  مواقعی در خصوص بهقلبی ریوي 
 پایه قلبی ریوي تأخیر احیاء دقیقه و هر )11( مهم است شوك نباش،

  .)12( دهد یم کاهش را مصدوم درصد بقاء 15 تا 10 حدود
بار احیاي قلبی ریوي  اولین Kouwenhoven که 1960 سال از

 روش، در زیـادي  يهـا  شـرفت یپتـاکنون،   داد انجـام  قلبی ماساژ با را

 اما است، آمده وجود به و درمان کادر و مهارت مورداستفاده داروهاي

 احیـا  برآیند بر مؤثر است. فاکتورهاي باال ریوم مرگ چنان میزان هم

 و متبحـر  افـراد  بـه  دسترسـی  عـدم  قبیل از هستند، مواردي متنوع
 در ازیموردن ماساژ و لوازم يها فن ماساژ، شروع در تأخیر ،دهید میتعل

. )14, 13(اسـت   همیشگی و مهم يها بحثدیگر از  یمسائل و امر این
نجات جان انسان در لحظـات بحرانـی جـدال مـرگ و      گرید عبارت به

ته به دانش و دانش از اصول احیـاي قلبـی ریـوي و    زندگی، تنها وابس
 نزدیک نکهیباوجودا. )9( باشد یمافراد حاضر بر بالین او  یدست رهیچ

 میـزان  ،گـذرد  یمي قلبی ریوي احیا عملیات انجام شروع از سال 40

عملیـات   و چنانچـه  )15( باشـد  ینم دئالیا همچنان افراد ماندن زنده
 از درصـد  60 تا 40گیرد، در  انجام اسرع وقت لبی ریوي دراحیاي ق

 و مهـارت  مسـتلزم  البتـه  که شود یم ها انسان جان نجات باعث موارد
تمامی  ذکرشده. عالوه بر موارد )16( باشد یم اکنندهیاح عملکرد افراد

اخالقی نیز در رابطه بـا داشـتن دانـش، نگـرش و      ازنظرکادر پزشکی 
  .)17(باشند  گو پاسخباید  يا حرفهمهارت در قبال این مسئولیت 

بـا عنـوان    1381که مسگرزاده و دبـاغی در سـال    يا مطالعهدر 
 اورژانـس  کیـت  و داروها انواع و اورژانسی موارد بررسی فراوانی شیوع

 در نظـر  تبریز انجام دادند با سطح دندانپزشکی يها مطب در موجود

ضـعیف،   گـروه  درصـد در  3/35، پزشـکان  دنـدان  دانش امتیاز گرفتن
 8/0و  خـوب  گـروه  درصـد در  3/14، متوسـط  گروه در درصد 6/49

 يهـا  تیـ فور وقـوع  بـا  ارتبـاط  گرفتنـد. در  قرار عالی گروه درصد در
 يهـا  تیـ فور وقـوع  کننـده  شـرکت  پزشـکان  دندانمطب  در پزشکی

 85هیپرونتیالسـیون (  درصـد)،  90پزشکی نیز سنکوپ وازوواگـال ( 
 انسداد کمتر در دفعات درصد) و 80وضعیتی ( هیپوتانسیون درصد)،

 40و تشـنج (  درصـد)  15صـدري (  آنـژین  درصـد)،  15هـوایی (  راه
  ).3است ( شده گزارش درصد)

ضـرورت آمـوزش    1990انجمن عمومی دندانپزشـکی در سـال   
اصول احیاي قلبـی ریـوي بـراي دانشـجویان رشـته دندانپزشـکی را       
مشخص ساخته است. همچنین آموزش اصـول احیـاي پایـه قبـل از     

یـا بیمـاران و داشـتن مهـارت بـاال در       داشتن هرگونه تماس درمانی
ALS  توسـط   مارانیبدر  یحس یببا  توأمقبل از انجام پروسیجرهاي

قـرار داده اسـت    دیـ تأکدانشجویان رشته دندانپزشکی را بسیار مورد 
ز . با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت داشتن دانش و نگـرش ا )18(
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 مقدم رحيم بقايي، امين سهيلي، ياسر مرادي، فريد روحي، مازيار اسمعيلي
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منسـجم کـه بـه بررسـی      يا مطالعهاصول احیاي قلبی ریوي، نبودن 
میزان دانش و نگرش دانشجویان دوره کلینیک دندانپزشکی از احیاي 

 يواحـدها عـدم وجـود    به علتقلبی ریوي پرداخته باشد و همچنین 
پزشکی و اصول احیـاي قلبـی و    يها تیفورمربوط به نحوه مدیریت 

درسی) رشته دندانپزشکی بر آن شدیم تا  ریوي در کوریکولوم (برنامه
بررسی میزان دانش و نگرش دانشجویان دوره  باهدفمطالعه حاضر را 

 1393کلینیک دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 
  انجام دهیم.

 
  ها روشمواد و 

مطالعه حاضر از نـوع توصـیفی مقطعـی اسـت. جامعـه پـژوهش       
کلینیـک دندانپزشـکی دانشـگاه علـوم      شامل کلیه دانشـجویان دوره 

تمـام   صـورت  بـه نفر از آنـان   60 تیدرنهاکه  باشد یمپزشکی ارومیه 
پرسشنامه پژوهشـگر   ها داده يآور جمعشماري مطالعه گردیدند. ابزار 

قسـمت بـود کـه قسـمت اول      4عبـارت در   56مشتمل بر  يا ساخته
 عبارت جهت بررسی مشخصات جمعیت شناختی، قسـمت  10شامل 

جهـت بررسـی سـطح دانـش از      يا نـه یچهارگز سؤال 21دوم شامل 
 ســؤال 19اصــول احیــاي قلبــی ریــوي پایــه، قســمت ســوم شــامل  

جهت بررسی سطح دانش از اصول احیاي قلبـی ریـوي    يا نهیچهارگز
عبـارت جهـت بررسـی نگـرش در      6پیشرفته و قسمت چهارم شامل 

و  عـه کتـب  کـه بـر اسـاس مطال    زمینه اصول احیاي قلبی ریوي بـود 
تحقیـق   موضـوع  بـا  مرتبط اطالعات گردآوري و معتبر علمی مقاالت
تنظیم گردید. جهت تعیـین اعتبـار    و تهیه پژوهش) اهداف با (مطابق

علمی پرسشـنامه از روش اعتبـار محتـوي و ظـاهري اسـتفاده شـد؛       
تن از  10که پرسشنامه جهت بررسی و ارزیابی در اختیار  صورت نیبد

و پس از  قرارگرفتهن رشته دندانپزشکی و پزشکی اساتید و متخصصی
 پایـایی  تعیـین  قرار گرفت. بـراي  دییتأاصالح، اعتبار علمی آن مورد 

از دانشجویان  نفر 10 توسط پرسشنامه ابتدا در پرسشنامه نیز، علمی
 لیـ وتحل هیـ تجز و پـس از  گردیده تکمیل دوره کلینیک دندانپزشکی

 موردسـنجش کرونبـاخ   آلفـاي  وهحاصله؛ همسانی درونی به شی نتایج
 .باشـد  یمـ شد کـه مطلـوب    محاسبه 81/0واقع گردید که مقدار آلفا 

 از موافقت که پس از اخذ بود بیترت نیا به نیز ها داده يآور جمع روش

 علـوم پزشـکی   دانشـگاه  تحقیقـات  و فنـاوري  محتـرم  معاونت جانب

دانشگاه به کلینیک تخصصی دندانپزشکی  مراجعه با ارومیه، پژوهشگر
توضـیحات الزم و کسـب رضـایت و     ارائـه  علوم پزشکی ارومیه ضمن

 مـوازین  رعایـت  منظـور  بهاطمینان دهی از محرمانه بودن اطالعات (

در اختیار دانشجویان قرار داد. پس از  را ها پرسشنامهپژوهش)،  اخالق
 SPSS 19 افـزار  نـرم وارد  هـا  داده، ها پرسشنامه يآور جمعتکمیل و 

 مورداستفادهبسته به (استفاده از آمار توصیفی و استنباطی  شده و با
، ، کــاي دو، مــن ویتنــی، ضــریب همبســتگی پیرســون) یآزمــونتاز 

  د.یگرد لیوتحل هیتجز
 

  ها افتهي
) درصـد 7/62نفر ( 32) از دانشجویان مرد و درصد3/38نفر ( 28

) از دانشجویان مجرد و بقیه درصد2/94نفر ( 52همچنین  زن بودند.
از دانشـجویان معــادل بــا   نفــر 3بودنــد. از ایـن تعــداد تنهـا    هـل متأ

احیـاي   يهـا  دوره) سابقه آموزش نظري و عملی مـرتبط بـا   درصد5(
نفر از دانشجویان هـیچ آمـوزش نظـري و     57قلبی را ذکر کردند که 

از  کـدام  چیهـ تئوري را در رابطه با احیاي قلبی را نداشتند و در کـل  
 گونـه  چیهـ حاضر سابقه مشـارکت در   ي لعهمطادر  کننده شرکتافراد 

  موقعیت بالینی مرتبط با احیاي قلبی ریوي را نداشتند.
کـه میـانگین نمـره اصـول      دهـد  یم) نشان 1جدول ( يها افتهی

و  07/5در پـژوهش برابـر بـا     کننـده  شـرکت احیاي پایه در کل افراد 
نمره  و میانگین کل 14/5میانگین نمره اصول احیاي پیشرفته برابر با 

 يها افتهی. همچنین بر اساس باشد یم 20/12احیاي قلبی ریوي برابر 
از دانشـجویان رشـته دندانپزشـکی     درصد2/97حاصل از این مطالعه 

خواهان گنجانده شدن واحد درسـی احیـاي قلبـی ریـوي در برنامـه      
درسی رشته دندانپزشکی بودند و بقیه افراد هیچ ضرورتی را در رابطه 

  ن واحد در طی دوران تحصیل ذکر نکردند.با گذراندن ای
  CPR یو کل ALSو  BLSن نمرات یانگیم ):۱جدول (

  انسیوار  اریانحراف مع  نیانگیم  
BLS  07/5  24/2  04/5  
ALS  14/5  24/3  46/10  

  78/21  66/4  20/12  نمره کل
از افــراد  درصـد 3/88حاضــر نشـان داد کــه   مطالعـه  يهــا افتـه ی

 يایـ مرتبط بـا اح  يها تیموقعدند که در ن باور بویبر ا کننده شرکت
تجهیـزات ترالـی اورژانـس (داروهـا،     قادر بـه اسـتفاده از    يویر یقلب

دستگاه آمبوماتیک،  ها، الرنگسکوپ، آمبوبگ، تجهیزاتی همچون الین
از  درصـد 7/61) 2(که با توجه به جدول  باشند ینمو ...)  التوریبریدف

و تجهیـزات ترالـی اورژانـس    بـا   یین امـر را عـدم آشـنا   یافراد علت ا
نـان  یسـطح اطم  درصـد 3/13و تجهیزات ترس از کار با  درصد3/13
  اند. ذکر کردهتجهیزات ن ییپا

  اورژانس یزات ترالیعلت عدم استفاده از تجه ):۲جدول (
  درصد  علت

  7/61  اورژانس یزات ترالیتجه
  3/13  اورژانس یزات ترالیبا تجه ترس از کار

  3/13  اورژانس یزات ترالیجهن تیینان پایسطح اطم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 7

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2248-fa.html


 ١٣٩٣دانپزشکي از اصول احياي قلبي ريوي در سال بررسي دانش و نگرش دانشجويان دوره کلينيک دن
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه     1393 ي، د63هم، شماره دهم، پی در پی دوازددوره  886

ن باور بودنـد  یز بر این کننده شرکتاز افراد  درصد7/11ن یهمچن
ر و مـرتبط بـا   یـ خط یاورژانسـ  يهـا  تیموقعکه در صورت مواجهه با 

و استفاده ي ویر یقلب يایاح فنکه ضرورت انجام  يویر یقلب يایاح
ان نـ یوجـود داشـته باشـد، بـا سـطح اطم     تجهیزات ترالی اورژانس از 
تجهیـزات  و اسـتفاده از  ي ویـ ر یقلبـ  يایـ احقادر به انجام  درصد29

 خواهند بود.ترالی اورژانس 
 يایـ اصـول اح ، هیـ پا يایـ اصـول اح نمـره   ارتبـاط  یبررسـ  يبرا

 فـن و نمره کل با نمره نگرش از سـطح اطمینـان در انجـام    شرفته یپ
بـودن   یدر صـورت ضـرورت، بـا توجـه بـه نسـبت      ي ویر یقلب يایاح

 يدار یمعنـ از آزمـون   موردمطالعـه  يرهـا یمتغ يریـ گ دازهانـ شاخص 
 باشد یمآن  دیمؤج ید که نتایرسون استفاده گردیپ یب همبستگیضر
 پایـه  يایـ اصـول اح نمـره   )1در خصـوص رابطـه:    يآمار ازلحاظکه 

 یقلب يایاح فننان در انجام یبا نمره نگرش از سطح اطم ها یآزمودن
) وجـود دارد  =r 656/0( يدار یمعندر صورت ضرورت، ارتباط ي ویر
)005/0 P≤بـا نمـره    هـا  یآزمـودن شـرفته  یپ يایاصول احنمره  )2 )؛

در صـورت  ي ویـ ر یقلب يایاح فننان در انجام ینگرش از سطح اطم
 )3)؛ ≥P 005/0() وجود دارد =805/0r( يدار یمعنضرورت، ارتباط 

بـا نمـره نگـرش از سـطح      هـا  یآزمـودن  يویـ ر یقلب ياینمره کل اح
در صورت ضـرورت، ارتبـاط   ي ویر یقلب يایاح فننان در انجام یاطم
با توجه به ن یهمچن .)≥P 005/0() وجود دارد =885/0r( يدار یمعن

 يمشخصــات فــرداز  کیــ چیهــدر  شــده انجــام يآمــار يهــا آزمــون
بـا   يدار یمعن یارتباط ،تأهلت یوضع وجنس سن، اعم از  ها یآزمودن
  .)<P 0 /05( افت نشدی شرفتهیه و پیپا يویر یقلب يایاحنمره 
افـراد    درصـد 95بود کـه   ایناز  یحاضر حاک ي مطالعه يها افتهی

بـه   هـا  کینیکل یمجهز شدن تمام در پژوهش موافق با کننده شرکت
ز موافـق بـا قـانون    یـ از افـراد ن  درصـد 85 تجهیزات ترالی اورژانـس و 

تجهیـزات   بـه  یدندانپزشـک  ياه کینیکل یز تمامیشدن تجه ياجبار
  بودند.ترالی اورژانس 

  
  يريگ جهينتبحث و 

ن یانگیـ در پژوهش م کننده شرکتدر مطالعه حاضر در کل افراد 
ن نمـره اصـول   یانگیـ ، م21از  07/5ه برابـر بـا   یپا ياینمره اصول اح

 یقلب ياین کل نمره احیانگیو م 19از  14/5شرفته برابر با یپ يایاح
ن موضـوع  یـ ا کننـده  انیبن موضوع یبود و ا 40از  20/12برابر  يویر
قـرار   ینییپـا  ي محـدوده که دامنه نمرات در هر سه بعد در  باشد یم

پاکسـتان   یر و همکاران در کراچـ یکه توسط ظه يا مطالعهدارند. در 
ه یـ پا يایـ ان در مورد اصول احیدانشجو دانشزان یانجام شده است م

 يویر یقلب يایدر دوره آموزش احکه  یانین بوده است و دانشجوییپا

ه داشتند و یپا يایدر مورد اصول اح یجزئ دانش ،شرکت نکرده بودند
 ین دوره به برنامـه آموزشـ  یجه گرفتند که اضافه کردن اینت تیدرنها

 يویـ ر یقلبـ  يایـ اح یو مهارت عمل يدانش تئور يبه ارتقا تواند یم
ان یز نشـان داد کـه دانشـجو   یـ ج مطالعـه مـا ن  ی. نتـا )19(کمک کند 
 ییاطالعات و توانا یعمل ازلحاظو هم  يتئور ازلحاظهم  یدندانپزشک

 یان دندانپزشـک یکه دانشـجو  رسد یمن به نظر یدارند. همچن یفیضع
نـه  ین زمیـ در رابطه بـا ا  يتر شرفتهیپو  تر مدون يها آموزشازمند ین
ن امـر  یـ ز بـر ا یـ ن کننده شرکتفراد از ا درصد91که  يطور باشند یم

  داشتند. دیتأک
از افراد قـادر بـه اسـتفاده از     درصد81 حاضرج مطالعه یطبق نتا

بـا   ییالتور نبـود و عمـده علـت آن را بـه عـدم آشـنا      یبریدستگاه دف
حاصـل از مطالعـه    يهـا  افتـه ین بـا  یـ دستگاه مربوط دانسـتند کـه ا  

Atherton  دارد  یرفت همخوانصورت گ 1999و همکاران که در سال
در رابطه  پزشکان دندانان و یدانشجو زین Athertonمطالعه  . در)20(

وزش داشتند. از به آمیاحساس ن یزات مرتبط با مواقع اورژانسیبا تجه
ضـرورت   1990در سـال   یدندانپزشـک  یانجمـن عمـوم   که ییازآنجا

 یان رشته دندانپزشکیدانشجو يبرا يویر یقلب يایاح اصولآموزش 
قبـل از   هیپا ياین آموزش اصول احیهمچن را مشخص ساخته است و

مـاران و داشـتن مهـارت بـاال در     یا بیـ  یتماس درمان هرگونهداشتن 
در  یحس یببا  توأم يجرهایقبل از انجام پروسشرفته یپ يایاصول اح

 دیـ تأکار مـورد  یرا بسـ  یان رشته دندانپزشکیتوسط دانشجو مارانیب
ن پـژوهش،  یـ در ا آمده دست بهج ی. با توجه به نتا)18(قرار داده است 

 یقلبـ  يایـ حا يدر رابطه بـا دانـش تئـور    شده کسبن نمرات یانگیم
نکه داشتن یو نظر به ا باشد ینم یشرفته در حد مطلوبیه و پیپا يویر

از  یکیشرفته یه و پیپا يویر یقلب يایاح فناز  یو عمل یعلم دانش
ــات ح ــملزوم ــرا یاتی ــدان يب ــکان دن ــجو پزش ــنیان کلیو دانش ک ی

 شـنهاد یپاسـت، لـذا    یپزشـک  يهـا  تیـ فوردر پاسخ به  یدندانپزشک
و  يتئـور  صـورت  بـه  یمـدون آموزشـ   يها کارگاه يبا برگزار شود یم

 صـورت  بـه  يویـ ر یقلبـ  يایاح فن ی، قرار دادن مطالب آموزشیعمل
ک ینیان دوره پره کلیار دانشجوین، پمفلت و ... در اختیدالیجزوه، گا

مربـوط بـه    یبا گنجاندن واحد آموزش یو حت یک دندانپزشکینیو کل
ارتقاء در  مؤثر یگام یزشکان دندانپیدانشجو یکولوم درسیآن در کور

 یقلب يایدر رابطه با اح یان دندانپزشکیو نگرش دانشجو دانشسطح 
  .برداشته شود يویر

  ر و تشکريتقد
ک یـ نیان کلیدانشـجو  یکـه از تمـام   داند یم الزممحقق بر خود 

ن مطالعـه شـرکت   یه که در ایاروم یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک
  باشد. ت تشکر را داشتهینمودند، نها
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Abstract 
Background & Aims: Incidence of medical emergencies in the dental office is not uncommon and is 
challenging for the dentist and the patient. Cardiopulmonary arrest is one of the most important medical 
emergencies and CPR is a vital component and the first step in responding to it, Therefore, having 
knowledge in this field is essential for dental students. This study aimed to determine the Level of 
Knowledge and Attitude in Dentistry students about Principles of CPR. 
Materials & Methods: This cross sectional study was conducted on 60 dentistry clinic students in Urmia 
University of Medical Sciences. Data collecting instrument was a researcher-made questionnaire with 56 
items in 4 parts: Demographic, knowledge of basic CPR, knowledge of advanced CPR, and attitudes 
about CPR. After entering the collected data to the SPSS (19) program, data analysis was performed by 
using descriptive-analytical statistics. 
Results: The results indicated that from 60 participants in the study, 38/3% were male and 94/2% were 
single, and the mean age was 23/84. Level of knowledge about principles of basic and advanced CPR was 
very poor. 95% of the participants did not have any theoretical and practical training during their 
education in this regard. Also, none of the samples had the background of observation or participation of 
CPR. 
Conclusion: The findings confirm that level of knowledge of clinic students of dentistry in the field of 
CPR is not appropriate. Therefore, effective steps must be taken to enhance the level of knowledge and 
attitude of dentistry students. It is suggested to organize workshops or to submit protocols about CPR and 
especially to corporate specific theoretical and practical CPR courses in the pre-clinic or clinic curriculum 
in the dentistry schools.  
Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation (CPR), Dentistry students, Knowledge, Attitude 
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