67 پياپی/1400

بهار/ شماره اول/ دوره هجدهم/مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی

46

بررسي موانع موجود در ارتقاي بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مبتال به سندرم داون
مطالعه كیفي-از ديدگاه مادران
 دکتر نونا عطاران،4 دکتر هادی قاسمي،3 دکتر مينا پاک خصال،2# امين وحدتي،1دکتر زهرا قرباني

5

. ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، دانشكده دندانپزشكی، دانشيارگروه سالمت دهان و دندانپزشكی اجتماعی-1
. ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشكی شهيدبهشتی، دانشكده دندانپزشكی، دانشجوی دکتری تخصصی سالمت دهان و دندانپزشكی اجتماعی گروه سالمت دهان و دندانپزشكی اجتماعی-2
 ایران، گرگان، دانشگاه علوم پزشكی گلستان، دانشكده دندانپزشكی، مرکز تحقيقات دندانپزشكی، استادیار گروه سالمت دهان و دندانپزشكی اجتماعی.-3
 ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشكی شهيدبهشتی، دانشكده دندانپزشكی، دانشيار گروه سالمت دهان و دندانپزشكی اجتماعی-4
 ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشكی شهيدبهشتی، دانشكده دندانپزشكی، استادیار گروه سالمت دهان و دندانپزشكی اجتماعی-5

99/10/1 :پذیرش مقاله

99/9/21 :اصالح نهایی

99/6/18 :وصول مقاله

Investigating Barriers to Promoting Oral Health in Students with Down Syndrome from a
Mothers' Perspective: A Qualitative Content Analysis
-1

Zahra Ghorbani1, Amin Vahdati2, Mina Pakkhesal3, Hadi Ghasemi4, Nona Attaran5
1-Associate professor, Community Oral Health Dept., School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical
SciencesDaneshjoo Blvd., Evin, Tehran, Iran
2- Ph.D. student , Student Research Committee, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical
SciencesDaneshjoo Blvd., Evin, Tehran, Iran
3- Assistant Professor , Community Oral Health Dept., School of Dentistry, Golestan University of Medical Science,
Golestan Iran
4- Associate Professor Community Oral Health Dept., School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical
SciencesDaneshjoo Blvd., Evin, Tehran, Iran
5- Assistant professor, Community Oral Health Dept., School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical
SciencesDaneshjoo Blvd., Evin, Tehran, Iran

Received: Aug 2020

; Accepted: Dec 2020

Abstract
Background & Aim : Down syndrome is a common genetic disorder in which, due to the high

prevalence of developmental, anatomical, and functional disorders associated with the oral cavity,
it causes problems in maintaining oral hygiene. This study aimed to investigate the barriers to
students' oral health with Down syndrome from the perspective of their mothers.
Method & Material : In this qualitative study, in order to explain the barriers in promoting the oral
health of students with Down syndrome from the perspective of their mothers, based on goalbased sampling, 21 semi-structured individual interviews were conducted to analyze the content
of the interview. We analyzed interviews by Graneheimor and Lundman qualitative approaches.
Result: According to mothers' experiences, their children's disorders can be an obstacle to
achieving good oral health. From the data analysis, the three main themes are "the effects of
general health status, the effects of instruction and learning, problems in receiving dental health
care services." Moreover, six sub-themes were extracted: "General Health, Oral and Dental
malformations, Mother learning, learning of people with Down syndrome, Problems with Down
Syndrome People, and Service receiving problems.”
Conclusions: Given that these children's illness is an essential obstacle to receiving dental services,
stakeholders in planning should pay special attention to providing dental services to these children.
Key words: Down syndrome, Oral health, Utilization, Access
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دکتر زهرا قربانی و همكاران

خالصه:
سابقه و هدف :سندرم داون یک بيماری ژنتيكی است که در آن به علت شيوع باالی ناهنجاری های رشدی ،آناتوميكی و عملكردی
مرتبط با حفره ی دهانی ،مشكالتی در رعایت بهداشت دهان و دندان افراد را موجب می شود .هدف این مطالعه بررسی موانع موجود
در ارتقای بهداشت دهان دانش آموزان مبتال به سندرم داون از دیدگاه مادران آنها می باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه ی کيفی به منظور تبيين موانع موجود در ارتقای بهداشت دهان دانش آموزان مبتال به سندرم داون از
دیدگاه مادران آنها ،بر اساس نمونه گيری مبتنی بر هدف با  21نفر از مادران مصاحبه های نيمه ساختار یافته انفرادی انجام شد و
جهت تحليل محتوای مصاحبه های ضبط ،دست نویس ،کدگذاری و طبقه بندی شده ،از رویكرد کيفی  Graneheimو Lundman
استفاده شد.
يافتهها :بر اساس تجربيات مادران ،بيماری فرزندان آنها می تواند مانعی در جهت دستيابی به وضعيت خوب سالمت دهان و دندان
باشد .از تحليل داده ها ،سه درون مایه ی اصلی «تاثيرات وضعيت سالمت عمومی  ،تاثيرات آموزش و یادگيری  ،تاثيرات مشكالت
دریافت خدمات مراقبت های سالمت دندانپزشكی ».و شش درون مایه ی فرعی «سالمت عمومی ،ناهنجاری های دهان و دندان ها،
آموزش مادران ،آموزش افراد مبتال به سندرم داون ،مشكالت مرتبط با افراد مبتال به سندرم داون و مشكالت دریافت خدمات»
استخراج شد.
نتيجهگيری :با توجه به اینكه بيماری این کودکان مانع مهمی در راه دریافت خدمات دندانپزشكی است ،باید دست اندرکاران در
برنامه ریزی ها توجه ویژه ای به ارائه خمات دندانپزشكی به این کودکان داشته باشند.
کليد واژه ها :سندرم داون ،بهداشت دهان و دندان ،بهره مندی ،دسترسی
مقدمه:

و دندان این افراد صورت گرفته است ،اما مطالعات کيفی در

سندرم داون(تریزومی  )21یک تغيير ژنتيكی است که باعث

این زمينه به ندرت یافت می شود .با توجه به اینكه مطالعات

ميشود در هسته سلول ها یک کروموزوم  21اضافی وجود

کيفی بينشی درباره ی دیدگاه های شخصی مردم به

داشته باشد( .)1این بيماری علت اصلی عقب ماندگی ذهنی و

متخصصان ارائه می دهد و باعث می شود دیدی جامع تر

بيماری های ارثی قلبی است و افراد مبتال به سندرم داون

نسبت به عقاید مردم داشته باشند ،ضرورت انجام مطالعه

)(DSشيوع باالیی از ناهنجاری های رشدی  ،آناتوميكی و

کيفی در این زمينه احساس شد( .)9افرادی که دچار عقب

عملكردی مرتبط با حفره ی دهانی دارند ( .)2،3شيوع سندرم

ماندگی ذهنی هستند ،وضعيت بهداشت دهان و دندان

داون در ایران  1/700تولد زنده است ( .)4مشخص شده است

مناسبی در مقایسه با همساالن خود ندارند .درمطالعه بر روی

احتمال آنكه این افراد از مشكالت سالمتی رنج ببرند ،باالست

وضعيت بهداشت دهان کودکان مدارس ابتدایی کودکان

و یكی از این مشكالت سالمتی مربوط به مشكالت دهانی

معلول ،ميانگين شاخص پالك دانش آموزان  1/74 ± 0/66و

است ( .)5،6متخصصين دندانپزشكی کودکان تصریح کرده اند

ميانگين dmft4/3 ± 5و ميانگين  DMFT4/9 ±2/3بود

مراقبت از سالمت دهان کودکان معلول ،از موضوعات مهمی

( .)6،10افراد معلولی که درجه ی باالتری از محدودیت های
شناختی دارند و از مالقات خانواده هایشان محروم هستند و

()7

است که نادیده گرفته می شود

بيماری های دهان و دندان که در زیرمجموعه ی بيماری

تحت پوشش بيمه نيستند ،کمتر احتمال دارد که به
()11

و همين امر موجب غفلت از

های غيرواگير طبقه بندی می شوند ،می توانند بر روی

دندانپزشک مراجعه کنند

سالمت بدن تاثير بگذارند و از آن تاثير بپذیرند و به همين

رویكرد پيشگيرانه به بيماریهای دهان و دندان و ارتقا سطح

دليل اهميت بسزایی در برنامه ریزی برای سالمت عمومی

آن می شود و در آینده به دليل مشكالت پيچيده در حفره

دارند( .)8تاکنون مطالعات کمّی بر روی وضعيت سالمت دهان

دهان نياز به درمان های پيچيده وجود خواهد داشت ،و در
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نتيجه بار مالی زیادی را به خانواده ها و نظام سالمت تحميل

مادر در روز اول آغازشد و به مدت شش روز در مدارس

خواهد کرد و بسته به شدت ناتوانی افراد ،آنها نياز به درمان

استثنایی شهر تهران در سال  98مصاحبه های نيمه ساختار

ها و خدمات پزشكی ودندانپزشكی پيچيده تر و گرانتری

یافته انفرادی انجام شد و بعد از انجام مصاحبه با  21نفر از

در مطالعه ای مشاهده شد که

مادران ،زمانی که پاسخ به سواالت تكراری شده بود ،مصاحبه

دندانپزشكان ایتاليایی خود را جهت درمان های دندانپزشكی

ها متوقف شدند .کودکان از سطوح تحصيلی متفاوت در

افراد مبتال به سندرم داون در حد کافی توانمند نمی دانند و

سنين  7تا  14سال ،توسط مربيان بهداشت دو مدرسه کم

نمره  4/7از  10به توانمندی های خود می دهند ( .)5این امر

توان ذهنی شهر تهران انتخاب شدند .معيارهای ورود عبارت

با توجه به نقص در کوریكولوم آموزشی دانشجویان

بودند از :بانوان ساکن تهران که یک فرزند مبتال به سندرم

دندانپزشكی در ایتاليا قابل انتظار است ( .)14داشتن رویكرد

داون داشتند و همچنين بعنوان مراقب بر رفتارهای مرتبط با

پيشگيرانه نسبت به بيماری های دهان و دندان در این افراد

سالمتی فرزندانشان که در مدارس استثنایی تحصيل می

مهم است ودندانپزشكان و مراقبان بهداشتی باید با انتقال

کنند ،نظارت داشتند .معيار خروج ،عدم رضایت مادران برای

صحيح آموزشها به مراقبين این افراد که عمدتا والدینشان

مصاحبه یا ادامه مصاحبه بود .در آغاز علت انجام پژوهش به

هستند ،در این راستا حرکت کنند چون افراد مبتال به سندرم

مادران توضيح داده ميشد و در صورت تمایل برای انجام

داون تا ده سالگی نياز مبرم به توجه و حمایت والدین جهت

مصاحبه در اتاقی که برای مصاحبه در نظر گرفته شده بود،

(.)15،16

مصاحبه انجام می شد .پژوهشگران برای جمع آوری داده ها

در این مطالعه برآن شدیم با توجه به اهميت نقش والدین در

از مصاحبه ی نيمه ساختار یافته استفاده کردند .سواالت

ارتقای بهداشت دهان و دندان افراد مبتال به سندرم داون،

شامل"در زمينه بهداشت دهان و دندان فرزندتان چه

موانع ارتقا بهداشت دهان و دندان در این افراد را از دیدگاه

مشكالتی دارید؟"عوامل تاثيرگذار بربهداشت دهان و دندان

مادران آنها بررسی کنيم

فرزندتان کدامند؟"" ،آیا از مسواك و نخ دندان برای کودکتان

خواهند داشت

(.)12،13

انجام رفتارهای مربوط به سالمت دهان و دندان دارند

دکتر زهرا قربانی و همكاران

استفاده می کنيد؟" ،نقش آموزش در بهداشت و دهان و
.مواد و روش ها:

دندان افراد مبتال به سندرم داون چيست؟ "آیا تا بحال

مطالعه حاضر از نوع کيفی بوده و با استفاده از روش تحليل

خدمات دندانپزشكی دریافت کرده اید؟" ،بودند و جهت

محتوا شد .در این مطالعه ،با هدف کشف تجارب مادران در

شفاف و عميق تر شدن اظهارات در طول گفتگو ،سواالت

مورد مشكالت مرتبط با سالمت دهان و دندان فرزندان مبتال

دیگری بر اساس پاسخ های داده شده مطرح می شد .نمونه

به سندرم داون ،رویكرد تحليل محتوای کيفی استفاده شد.

گيری تا رسيدن به حد اشباع داده ها یعنی جایی که دیگر با

تحليل محتوا یک ابزار علمی است که منجر به تامين

ادامه مصاحبه ها پاسخ جدید به سواالت داده نمی شد ،ادامه

شناختی جدید ،ارتقای درك پژوهشگر از پدیده ها و

پيدا کرد .زمان هر مصاحبه  40-20دقيقه وابسته به شرایط

تشخيص راهبردهای اجرایی می شود( .)17جامعه ی پژوهش

هر مصاحبه شونده به طول انجاميد .جهت تحليل داده ها،

را مادرانی تشكيل دادند که مراقبت های روزانه از فرزند مبتال

همزمان با مصاحبه ،خالصه برداری توسط پژوهشگر دوم

به سندرم داون خویش را برعهده داشتند و فرزندانشان در

انجام می شد و بعد از پایان مصاحبه ،نوار مصاحبه دست

حال تحصيل در مدارس استثنایی شهر تهران بودند .برای

نویسی می شد و بعد از پایان دست نویسی ،با محتویات

بيان موانع موجود در ارتقای بهداشت دهان و دندان افراد

خالصه برداری ها تطبيق داده می شد .جهت تحليل محتوا از

مبتال به سندرم داون ،بر اساس نمونه گيری هدفمند ،با 5
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این ترتيب که ابتدا مكتوب کردن هر  21مصاحبه بالفاصله

اطمينان و ثبات ) (Dependabilityدر شرایطی اتفاق

بعد از انجام هرمصاحبه ) (Transcribingصورت می گرفت؛

ميافتد که یک محقق دیگر بتواند تصميمات اتخاذ شده

سپس کل متن مصاحبه که به عنوان واحد تحليل محسوب

توسط پژوهشگر را دنبال و بازرسی نماید ( .)20قابليت تصدیق

ميشدند ،برای رسيدن به درك کلی از محتوای آن مصاحبه

و تأیيد )(Confirmabilityدر مطالعات کيفی زمانی است

مطالعه می شد تا تحت تحليل و کدگذاری قرار بگيرد.

که نتایج مطالعه نشان دهد که به اهداف مطالعه دست یافته

کلمات ،جمالت و پاراگراف ها به عنوان واحد معنایی در نظر

شده است؛ نه این که حاصل فرضيات و درك قبلی محقق

گرفته شدند .در این مرحله  240واحد معنایی استخراج

باشد .این امر نياز به بررسی تصميمات محقق در طی مطالعه

شده ،مجموعه ای از کلمات بودند که با همدیگر از نظر

دارد ( .)21اعتبار پژوهش با تعامل طوالنی مدت پژوهشگران با

محتوایی در ارتباط بودند و با توجه به محتوایشان ،در کنار

شرکت کنندگان حاصل شد .به همين منظور پژوهشگران

یكدیگر قرار گرفته بودند .سپس واحدهای معنایی با توجه به

براساس برنامه ی مدون ،به صورت روزانه در یک ماه در

مفهوم های پنهان در آن ها به سطح مفهوم پردازی رسيده و

مدارس مربوطه حضور پيدا کردند و در کالس های دانش

با  21کد نامگذاری شدند (Abstracting).کدها از نظر

آموزان شرکت کردند .در جلساتی که برای والدین این

شباهت و تفاوت ها با همدیگر مقایسه شدند و تحت طبقات

کودکان تشكيل می شد حاضرشدند و با والدین ارتباط برقرار

انتزاعی تر با برچسب مشخص در شش گروه ،دسته بندی

کردند و با آنها به تعامل پرداختند و در نهایت جمع آوری

شدند (Sorting codes).در نهایت با مقایسه طبقات با

اطالعات معتبر با اطمينان از تجربه مادران در برطرف کردن

یكدیگر و تامل دقيق بر روی آنها محتوای پنهان درون داده

نيازهای افراد مبتال به سندرم داون مبتال به سندرم داون و

ها ،تحت عنوان شش درون مایه ی فرعی و سه درون مایه ی

تایيد اطالعات  ،حاصل شد .بعد از پياده کردن مصاحبه،

اصلی مطالعه معرفی گردید (Formulating themes).این

نسخه تایپ شده ی آن در اختيار فردی که مصاحبه شده بود

مراحل توسط سه نفر از پژوهشگران انجام شد و نفر سوم به

قرار داده شدو از آنها در مورد اینكه ((آیا این جمالت منطبق

علت تجربه ی باال در زمينه ی این پژوهش ،در مواردی که

با منظور آنها بوده است)) پرسيده شد .برای تامين ویژگی

بين دو پژوهشگر اختالف نظر وجود داشت رای نهایی را صادر

قابليت انتقال داده ها سعی شد تا با توضيحات جامع در روش

می کرد.

نمونه گيری و ویژگی های دموگرافيک افراد شرکت کننده در

صحيح بودن و خلل ناپذیربودن مطالعات کيفی با چهار

مصاحبه امكان تعميم نتایج این پژوهش در سایر مطالعات

انتقال

فراهم شد .برای فراهم نمودن قابليت اطمينان داده ها ،از

ویژگی

اعتبار

پژوهش)(Credibility

پذیری)،(Transferability

قابليت

،

طریق ضبط مصاحبه ها و یادداشت برداری های حين

اطمينان

)(Dependabilityو مقبوليت ) (Confirmabilityکه به

مصاحبه ،متن پياده شده مصاحبه ها ،ثبت مراحل تجزیه و

ارایه نتایج مرتبط می گردند ،مورد بررسی قرار می گيرد

تحليل مصاحبه ها و استخراج مفاهيم مصاحبه ها و بازنگری

( .)19،18اعتبارپژوهش )(Credibilityویژگی است که به

مراحل جمع آوری داده ها توسط دو استاد صاحب نظر در

دیگران اجازه ميدهد که یافته های مطالعه را از طریق تفسير

موضوع پژوهش و توافق آن ها در مورد نتایج صورت پذیرفت.

تجربه شرکت کنندگان شناسایی نمایند ( .)20انتقال نتایج یا

مقبوليت دراین مطالعه با نگارش تجارب مادران به گونه ای

روشهای پژوهش از یک گروه به گروه دیگر و یا این که

که برای سایر محققين قابل استفاده باشد و بتوانند آنها را

چگونه یافته های یک پرسش ویژه دردیگر زمينه ها و یا دیگر

پيگيری نمایند.

شرکت کنندگان بسط می یابد ،درتعریف انتقال

برای رعایت مالحظات اخالقی پژوهشگران بعد از گرفتن

قابليت

معرفی نامه از معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم

()19

پذیری )(Transferabilityگنجانده میشود
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پزشكی شهيد بهشتی و ارائه آن به مدارس کودکان استثنایی

مادران در طی مصاحبه مشكالت سالمت عمومی فرزندانشان

و با معرفی خود به مشارکت کنندگان و توضيح اهداف

را به عنوان مانعی در راه ارتقای بهداشت دهان و دندان ذکر

پژوهش و کسب رضایت آگاهانه ،به مصاحبه شوندگان

کردند«.مشكالت مربوط به سيستم ایمنی و ژنتيک»،

اطمينان دادند که نتایج مصاحبه به صورت محرمانه باقی

«تهوع»« ،مشكالت بلع»« ،شلی عضالت صورت»« ،تغذیه

خواهد ماند و بدون ذکر نام از افراد ثبت خواهد شد و امانت

نامناسب»« ،ریفالکس» کدهای طبقه بندی شده در این

داری در دست نویسی مصاحبه رعایت خواهد شد .در شروع

درون مایه بودند .شرکت کننده شماره یک در این باره گفت:

مطالعه اطالعات دموگرافيک شرکت کنندگان ثبت شد و به

« کال به خاطر سيستم ایمنی ضعيف تر دندان هایشان زودتر

خروج آزادانه در هر مرحله از مطالعه به اختيار در عدم تمایل

خراب می شود و دیرتر دندان در می آورد ».شرکت کننده ی

به همكاری تاکيد شد.

شماره ی پنج عنوان کرد« :از دهانشویه وخمير دندان

دکتر زهرا قربانی و همكاران

نميتونم براش استفاده کنم چون بوی اونها باعث حالت تهوع

يافته ها :

ميشه ».شرکت کننده ی شماره  15عنوان کرد «:غذا همه

در این مطالعه  21مادر مورد مصاحبه قرار گرفتند .ميانگين

چيز می خوره به جز سبزیجات و ميوه که به خاطر مشكل

سنی مادران  41/7سال بود 7 .نفر مدرك زیر دیپلم 8 ،نفر

بلع نميخوره ،باال مياره .به خاطر ضعيف بودن عضالت نميتونه

دیپلم 3 ،نفر فوق دیپلم و  3نفرمدرك ليسانس داشتند.

لقمه کنه و غذای خشک نميتونه بخوره ».شرکت کننده

دانش آموزان دو مدرسه از مدارس استثنایی تهران در این

شماره  19در ارتباط با رژیم غذایی فرزندش گفت« :شيرینی

مطالعه وارد شدند .بعد از مطالعه ی متن مصاحبه ها240 ،

و تنقالت زیاد ميخوره و حتما کنار غذای اصليش باید تنقالت

واحد معنایی اوليه شناسایی گردید.پس از چندین بار مرور،

باشه تا غذاشو بخوره ».شرکت کننده شماره دو عنوان کرد«:

بازبينی و براساس شباهت مفاهيم ،طبقه بندی انجام شد .در

چون شب موقع خواب غذاها از تو معده اش مياد دهنش،

ادامه با بازبينی های بيشتر ،و مقایسه ی طبقه بندی ها،

اسيد معده دندوناشو خراب کرده» .اکثر مصاحبه شوندگان به

معنای درونی آن ها به صورت درونمایه ی فرعی و درون مایه

این عوامل با بيان های متفاوت اشاره کردند.

ی اصلی استخراج شد و درونمایه ها بر اساس ماهيت شان به

•ناهنجاری های دهان و دندان:

صورت ذهنی و مفهومی نام گذاری شدند .سه مفهوم اصلی به

مادران شرکت کننده در مصاحبه مشكالتی را که فرزند مبتال

عنوان درونمایه ی اصلی استخراج گردید« :تاثيرات وضعيت

به سندرم داون در ناحيه فک وصورت به واسطه ی بيماری

سالمت عمومی  ،تاثيرات آموزش و یادگيری  ،تاثيرات

خود دارد ،به عنوان عوامل ممانعت کننده از دستيابی به

مشكالت دریافت خدمات مراقبت های سالمت دندانپزشكی.

سطح مناسب بهداشت دهان و دندان ذکر کردند .در این

تاثيرات وضعيت سالمت عمومي:

درون مایه ی فرعی کدهای «رویش دیرهنگام دندانها»،

افراد مبتال به سندرم داون بيماریهای مختلفی را تجربه می

«نامرتب بودن دندان ها»« ،کم بودن قدرت جویدن»،

کنند و این بيماری ها می تواند بر روی بهداشت دهان و

«محدودیت در باز کردن دهان » طبقه بندی شدند .شرکت

دندان این افراد تاثير بگذارد .این درون مایه ی اصلی شامل

کننده شماره چهار بيان کرد« :کال دیر دندان در می آورند و

دو درون مایه ی فرعی «سالمت عمومی» و «ناهنجاری های

همه چيزشان با تاخير است ».شرکت کننده شماره شش

دهان و دندان ها» می باشد .

عنوان کرد«:کوچک بودن فک پایين باعث نامنظم دراومدن

•سالمت عمومی:

دندون ها ميشه و به علت کوچک بودن فک دندان ها تحت
فشار هستند و به ارتودنسی نياز داره» .شرکت کننده شماره
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بررسی موانع موجود در ارتقای بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مبتال به سندرم داون

سه گفت« :دهانش را نميتونه زیاد باز نگه داره و دهنش

مراقبت از دندان ها به والدین خود کمک کنند .اما باید

بيشتر از یه حدی باز نميشه ومسواك زدن براش سخته».

آموزش ها متناسب با ویژگی های رفتاری این افراد طراحی و

شرکت کننده شماره بيست و یک در رابطه با توانایی جویدن

اجرا شود .شرکت کننده شماره ده در این مورد بيان کرد:

فرزندش گفت « :غذا رو نميجوه و قورت ميده و معده اش

«این بچه ها وقتی که به شكل گروهی در کنار دوستانشان در

هميشه اذیت ميشه به خاطر این.

مدرسه مسواك می زنند ،امكان یادگيری شان بيشتر می

تاثيرات آموزش و يادگيری

شود ».شرکت کننده شماره هشت بيان کرد «:این بچه ها

این درون مایه ی اصلی شامل دو درون مایه ی فرعی

نميتونند خيلی یاد بگيرند و زود فراموش ميكنند به همين

«آموزش مادران» و «آموزش افراد مبتال به سندرم داون»

علت باید مادرا این اموزش ها رو براشون تكرار کنند)).

است .در مصاحبه ها شرکت کنندگان اظهار می کردند،

مشکالت در دريافت خدمات مراقبت های سالمت

آموزش های الزم در زمينه خود مراقبتی را دریافت نكرده اند

دندانپزشکي

و همين به عنوان موانع دسترسی به سالمت دهان و دندان

این درون مایه اصلی شامل دو درون مایه فرعی «مشكالت

مناسب ذکر گردید.

مرتبط با افراد مبتال به سندرم داون» و « مشكالت دریافت

•آموزش به مادران

خدمات» می باشد .این مشكالت در مرحله درمان نمود

«عدم دریافت اطالعات مناسب از مراقب سالمت دهان»،

بيشتری پيدا می کنند و موجب می شوند افراد مبتال به

«عدم آموزش از بدو تولد به مادر» کدهای طبقه بندی شده

سندرم داون به خدمات درمانی مورد نياز دسترسی نداشته

در این گروه بودند .مادران در مصاحبه اظهار می کردند در

باشند.

صورتی که آگاهی کافی از روش های مراقبت داشتند و نحوه

•مشكالت مرتبط با افراد مبتال به سندرم داون

دسترسی به مراکز ارائه دهنده خدمات را می دانستند،

((عدم توانایی در باز نگه داشتن دهان به علت سریع خسته

ميتوانستند نيازهای مرتبط با سالمت دهان و دندان کودك را

شدن))(( ،عدم همكاری افراد مبتال به سندرم داون)) و

پاسخ دهند .شرکت کننده شماره هفت بيان کرد« :آموزش

«دشواری حمل و نقل افراد مبتال به سندرم داون» ،کدهای

برای خانواده خيلی خوب است ،چون مادر دوست دارد به

طبقه بندی شده در این درون مایه ی فرعی اند .عدم توجه

بهداشت کودك رسيدگی کند اما وقتی بلد نيست و کسی هم

به ویژگی های جسمانی و فيزیولوژیک و رفتاری افراد مبتال

موقع تولدش یا وقت واکسنش چيزی یاد نميده ،حوصله ی

به سندرم داون موجب می شود امكان رعایت دستورالعمل

ما هم سر می ره و مسواك زدن را ادامه نميدیم )).شرکت

های بهداشتی و ارائه خدمت مراقبت دهان و دندان به افراد

کننده شماره  11در این مورد گفت « :من وسایرمادر ها

مبتال به سندرم داون با دشواری روبرو شود .شرکت کننده ی

دوست داریم اطالعات جمع آوری کنيم و سعی ميكنيم از

شماره  12عنوان کرد«:چون از باز نگهداشتن دهنش زود

اینترنت و یا از مادران دیگر اطالعات جمع کنيم و به همدیگه

خسته ميشه ،باید کارش زود انجام بشه ».شرکت کننده

بگيم و مشكالت فرزندانمان را از این راه حل کنيم ».

شماره ی  18از جمله مشكالت کودکش را عدم همكاری او

•آموزش به افراد مبتال به سندرم داون

عنوان کرد «:بزرگترین مشكل لج بازی و رفتارش هست و می

«سطح پایين آموزش پذیری افراد مبتال به سندرم داون» و «

دونم با بد اخالقی و اخم به نتيجه نمی رسم و دهنشو ميبنده

عدم آموزش متناسب با ویژگی های رفتاری افراد مبتال به

و اجازه نميده مسواك بزنم ».شرکت کننده شماره  13ضمن

سندرم داون» از کدهای طبقه بندی شده در این درون مایه

اشاره به عدم دسترسی کافی به مراکز ارائه خدمات

ی فرعی هستند .افراد مبتال به سندرم داون در صورتی که

دندانپزشكی گفت« :دو تا مرکز فقط به بچه های سندرم داون

آموزش پذیر باشند ،می توانند بعد از یادگيری در روند
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خدمات ميدن که راهشون خيلی دوره و نميتونم فرزندمو با

وقت نمی ذارن؛ من انتظار داشتم برای بچه من بيشتر وقت

مترو ببرم ،هزینه ی تاکسی هم خيلی گرون ميشه))

بذارن  ،خيلی به توجه نياز داشت و محيط براش محيط

•مشكالت دریافت خدمات

غریبی بود ».شرکت کننده شماره دو در ارتباط با محيط

کدهای «عدم پذیرش توسط کلينيک ها»« ،محيط نامناسب

نامناسب درمانگاه گفت «:یه بار بچه ام رو به درمانگاهی بردم

درمانگاه برای پذیرش این افراد مبتال به سندرم داون»« ،عدم

که برای بچه های معلول کار انجام ميدادن ،خيلی شلوغ بود و

پذیرش افراد مبتال به سندرم داون باالی  12سال در کلينيک

همه بچه ها بيقراری ميكردن و کمی که گذشت بچه ی منم

های دولتی»« ،عدم پوشش هزینه ها توسط بيمه» در این

خسته شد و شروع به بی قراری کرد ».شرکت کننده شماره

درون مایه گنجانده می شود .عدم برنامه ریزی جهت آموزش

بيست گفت« :تا وقتی بچه ام کوچيک بود ،درمانگاه های

درمانگران ،استقرار ،تجهيز و توسعه مراکز درمانی و پوشش

دولتی براش کار انجام ميدادن اما االن ميگن باید بيهوش بشه

بيمه ای خدمات برای این افراد از موانع دسترسی به درمان

تا براش کار انجام بشه و ما هزینه ی بيهوشی نداریم ».شرکت

های دندانپزشكی است .شرکت کننده شماره  14در این باره

کننده ی شماره ی  17در ارتباط با کمرشكن بودن هزینه

گفت « :من کلينيكی که مخصوص این بچه ها باشه

های درمان گفت «:این بچه ها بيمه خاصی برای درمان

نميشناختم .برای درد دندان فرزندم به چندین مطب و

ندارن و فقط بيمه تكميلی کمی از هزینه هاشونو ميده و به

کلينيک خصوصی مراجعه کردم تا در نهایت یک دندانپزشک

خاطر هزینه کسی نميتونه فرزندشو برای درمان ببره و هزینه

حاضر شد دندونش را بكشه ».شرکت کننده شماره نه در

مشكل هست براشون».

دکتر زهرا قربانی و همكاران

مصاحبه گفت « :می بينم با بچه های دیگه که سالمن خيلی
رفتارشون صبورتر و مالیم تره ولی واسه بچه ی من خيلی
جدول -1درون مايه ی اصلي ،درون مايه فرعي و کدهای استخراج شده از مصاحبه با مادراني که کودک مبتال به ستدرم داون داشته و
موانع ارتقای سالمت دهان و دندان اين کودکان را بيان مي کند.
مفاهیم اصلی
)(Main themes

مفاهیم فرعی
)(Sub themes

کدها یا مفاهیم اولیه
•
•

سالمت عمومی

•
•
•

تاثیرات وضعیت سالمت عمومی

ناهنجاری های دهان و دندان

آموزش به مادران
تاثیرات آموزش و یادگیری افراد مبتال به سندرم داون
آموزش به افراد مبتال به سندرمم داون
مشکالت مرتبط با افراد مبتال به
سندرم داون

مشکالت در دریافت خدمات مراقبت های سالمت دندانپزشکی
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مشكالت بلع
شلی عضالت صورت
تغذیه نامناسب

•
•

رویش دیرهنگام دندانها

•
•

نامرتب بودن دندان ها
کم بودن قدرت جویدن

•

محدودیت در باز کردن دهان

•

عدم دریافت اطالعات مناسب از مراقب سالمت دهان

•

عدم آموزش از بدو تولد به مادر

•

سطح پایين آموزش پذیری افراد مبتال به سندرم داون

•

عدم آموزش متناسب با ویژگی های رفتاری افراد مبتال به سندرم
داون

•

عدم توانایی در باز نگه داشتن دهان به علت سریع خسته شدن

•

عدم همكاری افراد مبتال به سندرم داون

•

دشواری حمل و نقل افراد مبتال به سندرم داون

•

عدم پذیرش توسط کلينيک ها

•
•
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تهوع

ریفالکس

•
مشکالت دریافت خدمات

مشكالت مربوط به سيستم ایمنی و ژنتيک

محيط نامناسب درمانگاه برای پذیرش این افراد مبتال به سندرم
داون
عدم پذیرش افراد مبتال به سندرم داون باالی  12سال در
کلينيک های دولتی
عدم پوشش هزینه ها توسط بيمه
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بحث:

درصد بود .با توجه به اینكه حفره ی دهان در این مشكالت

مطالعه حاضر به منظور بررسی موانع ارائه خدمات

درگير است ،می توان بهداشت ضعيف دهان و دندان این افراد
(.)25

دندانپزشكی به افراد مبتال به سندرم داون از دیدگاه مادران

را تا حدودی ناشی از این مشكالت دانست

آنها انجام شده است ،که این موضوع با توجه به نيازهای

همكاران در یک مطالعه مروری نظام مند بيماری های

برآورده نشده این افراد می تواند به پژوهشگران جهت برطرف

سيستميكی که این افراد داشتند و ارتباط آنها پيچيدگی های

کردن موانع در راه دریافت خدمات سالمت دهان و دندان

سالمت دهان و درمان های دندانپزشكی را بررسی کردند .به

کمک کند .در این پژوهش به سه درونمایه ی اصلی و شش

عنوان نمونه ناهنجاریهای ایمونولوژیک در  90درصد این افراد

درون مایه فرعی به عنوان موانع دسترسی جهت دریافت

وجود دارد که پيامدهای پریودنتال دارد .دندانپزشكان برای

خدمات مراقبت سالمت دهان و دندان دست یافتيم.

مدیریت وضعيت سالمت دهان این گروه باید از این بيماری

ناهنجاری های دهان و دندان افراد مبتال به سندرم داون یكی

ها آگاهی داشته باشند تا بتوانند توصيه ها و درمان های
(.)26

 Abantoو

از موانع ذکر شده بر سر راه خدمات مراقبتی دهان و دندان

اثربخشی ارائه دهند

عنوان شد Haliza .و همكاران در مطالعه خود شيوع

سالمت را از موانع ارتقای بهداشت دهان برشمردندJobling .

ناهنجاری های دندانی و صورتی را در این افراد باالتر از افراد

و همكاران در مطالعه ای بر روی آموزش رفتارهای سالمت و

نرمال هم سن گزارش کردند و بر وضعيت ضعيف تر بهداشت

رفتارهای مرتبط به این نتيجه رسيدند که تعداد زیادی از این

دهان و دندان این افراد در مقایسه با همساالنشان تاکيد

افراد آگاهی اوليه از بهداشت را نشان می دهند ،اما در

کردند(Sekerci .)22و همكاران در مطالعه خود بر روی 216

سطحی نيستند که انجام دادن آنها را بدون حضور والدین

کودك مبتال به سندرم داون ،بروز باالی آنومالی های دندانی

تضمين کنند و دانش این افراد در زمينه ی استفاده از

در این افراد گزارش کردند ( .)23در مطالعه ای که

محصوالت سالمتی ،ورزش و غذاهای سالم عموما ضعيف

 Popoolaو همكاران بر روی شيوع آنومالی های بافت سخت

است ( Caton .)27و همكاران در مطالعه ای که بر روی دانش،

دندانی و وضعيت بهداشت دهان افراد مبتال به سندرم داون

موانع و تسهيل گر های سبک زندگی سالم در افراد با

داشتند ،مشاهده شد احتمال بهداشت دهان ضعيف به طور

مشكالت شناختی داشتند ،به این نتيجه رسيدند که شرکت

معنی دار برای افراد مبتال به سندرم داونی که آنومالی دندانی

کنندگان درك درستی از معنای سالم بودن  ،داشتن رژیم

داشتند ،افزایش می یافت ( .)24به نظر می رسد وجود آنومالی

غذایی سالم  ،خطرات سوء مصرف مواد و فواید ورزش داشتند

های دندانی در افراد مبتال به سندرم داون موجب می شود تا

و نيز سطحی از آگاهی را درباره منطق استفاده از رفتارهای

را

مادران عدم آموزش رفتارهای

(.)28

درمانگران می توانند به

خانواده ها و تيم درمانی نسبت به بهبود وضعيت بهداشت

سالمت محور نشان دادند

دهان این افراد اميدوار نباشند و تالش الزم برای بهبود

یادگيری سبک زندگی سالم به این گروه بپردازند و از والدین

وضعيت بهداشت دهان و دندان صورت نگيرد.

آنها بخواهند تا در زمينه ی انجام رفتارهای سالم نظارت

وضعيت سالمت عمومی افراد مبتال به سندرم داون می تواند

داشته باشند .اما نميتوان از افراد مبتال به سندرم داون انتظار

در دستيابی به بهداشت دهان و دندان مناسب تاثير بگذارد.

داشت ،به تنهایی به انجام رفتارهای سالم بپردازند .با توجه به

 Allisonو همكاران در مطالعه ی خود به مقایسه ی تفاوت

اهميت نقش مادران به عنوان مراقبين سالمت این گروه از

در وضعيت بهداشت دهان و دندان این افراد و خواهر یا برادر

افراد ،مادران عدم آموزش های الزم در ارتباط با مراقبت از

سالم این افراد پرداختند .در این مطالعه مشكالت مربوط به

افراد مبتال به سندرم داون را مانعی برای مراقبت از سالمتی

گوش ،حلق وبينی و مشكالت تكلمی در افراد مبتال به سندرم

آنها عنوان کردند Lam .و همكاران در یک مطالعه ی کيفی

داون مبتال  46درصد و  58درصد در مقابل  11درصد و دو

به بررسی تجربه ی مادران در تعامل با افراد مبتال به سندرم
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داون پرداختند .آنها یكی از عوامل نگرانی مادران را کمبود

مطب دندانپزشكی شود .در مطالعه ی

دانششان عنوان کردند که شامل کم بودن اطالعات مادران

همكاران علت اصلی عدم مراجعه جهت معاینات مرتب

دکتر زهرا قربانی و همكاران

 Habashnehو

(.)32

درباره تشخيص ابتال به سندرم داون و مراقبت از کودك مبتال

دندانپزشكی ترس عنوان شده بود

به سندرم داون بود .بيشترمادران،حتی مادرانی که تجربه

مطالعه حاضر با توجه به مصاحبه با مادران افراد مبتال به

فرزندآوری دارند،به دليل آگاهی محدود از خصوصيات و

سندرم داون پنجره های جدیدی را به سوی علت این مشكل

نيازهای این گروه از افراد ،هنگامی که اولين بار فرزندشان را

می گشاید و باعث ميشود مااز دریچه دیگری به مشكالت

 .مادران عنوان

بهداشت دهان و دندان این افراد توجه کنيم .به نظر می رسد

کردند نياز به آموزش نكات قابل توجه توسط مراقبين

در صورت مصاحبه با مادران در مناطق مختلف شهر تهران و

سالمت ،از سوی آنها احساس می شود و این مورد در مطالعه

انتخاب سایر معلوليت ها ،نتایج فراگيرتری حاصل می شد.

به خانه بردند ،با مشكل روبرو شدند

()29

ی  Nunesعنوان شد که متخصصان سالمت نقش مهمی رابه
طورمشترك با این خانواده ها در ارائه اطالعات و روشن کردن
شبهات وهمچنين ترویج پيوند با کودك بازی ميكنند.
همچنين مادران به اهميت تبادل اطالعات با سایر مادران که
کودك مبتال به سندرم داون دارند اشاره کردند که
Nunesوهمكاران نيز در مطالعه ی خود به نتيجه ی مشابه
رسيده بودند و عنوان کرده بودند تبادل اطالعات بين والدینی
که،پس ازمدتی دریافت راهنمایی و زندگی باکودك ،اورادرك
می کنند و احساس ميكنندقادربه گفتگو با خانواده های
دیگری هستند که شرایط مشابه راتجربه ميكنند،می تواند
مفيد باشد .آنهانسبت به مزایایی که دریافت کرده اند احساس
مسئوليت ميكنند و احساس ميكنند باید به افراد
(.)30

نيازمندکمک کنند

افراد مبتال به سندرم داون به دليل

تفاوت های آناتوميكی و رفتاری ،درمان های دندانپزشكی را
باید به گونه متفاوتی دریافت کنند که این امر نيازمند دانش،
نگرش و عملكرد مناسب از سوی تيم درمانی دندانپزشكی
است و عدم توجه به این موضوع موجب دلسردی خانواده ها
از مراجعه به مطب دندانپزشكان می شود .این افراد مبتال به
سندرم داون نيازمند کنترل رفتاری هستند و توانمندی
درمانگر در برقراری ارتباط با آنها باید باال باشد و در درمان
آنها باید به مشكالت فيزیولوژیک آنها نيز توجه گردد که این
موارد در مطالعه ی  Fiskeو همكاران اشاره شده بود(.)31

نتيجه گيری:
موانع ارتقای سالمت دهان و دندان در افراد مبتال به سندرم
داون از دیدگاه ماردان آنها به سه دسته ی اصلی «تاثيرات
وضعيت سالمت عمومی»« ،تاثيرات آموزش و یادگيری» و
«مشكالت در دریافت خدمات مراقبت های سالمت
دندانپزشكی» گروه بندی شدند .الزم است با برگزاری دوره
های آموزش مدون درصدد ارتقای دانش ،نگرش و عملكرد
ارائه دهندگان سالمت دهان و دندان برآیيم که این امر با اثر
گذاشتن بر دیدگاه والدین آنها سبب افزایش همكاری آنها و
در نتيجه ارتقای سالمت دهان و دندان این افراد می شود.
پيشنهاد می شود پژوهشگران در مطالعات آتی به سایر
معلوليت ها توجه کنند و سایر ذینفعان در امر ارتقای سالمت
دهان و دندان معلوالن ،در مطالعات وارد شوند.
تشکر و قدرداني:
پژوهش حاضر با همكاری مادران محترمی که کودك مبتال به
سندرم داون داشتند ،اداره ی آموزش و پرورش استثنایی
شهر تهران ،سرکار خانم معصومه رجب پور و سرکار خانم
عبقریان کارشناسان محترم آموزش و پرورش استثنایی شهر
تهران و جناب آقای مهدوی راد مدیریت محترم مدرسه ی
استثنایی ساریخانی صورت گرفت ،که بدینوسيله مراتب تشكر
و قدردانی خود را اعالم می داریم.

عدم توجه به تفاوت های رفتاری این افراد می تواند منجر به
ترس از دریافت خدمات دندانپزشكی و عدم مراجعه روتين به
مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره هجدهم /شماره اول /بهار
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