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 و خدمات بھداشتي درماني اردبیلدانشگاه علوم پزشكي 
 (دانشكده دندانپزشكي)

آگاھي دندانپزشكان عمومي شھراردبیل از كاربرد لیزر  میزانعنوان: 
  در دندانپزشكي

 منیژه سالمینویسنده: 
 چكیده

وسیعی پیدا کرده است و استفاده از  این تکنولوژي تمام جنبه هاي زندگی امروزي را در  ي امروزه کاربرد لیزر دامنه مقدمه:

راحی چشم، جبر میگیرد از جمله درپزشکی، درتشخیص بیماریها، درمان بیماریهاي پوستی و سرطانی، در جراحی ها نظیر

 جراحی پالستیک و...

کاهش  ،انجام جراحی بدون خونریزي ،کاهش امکان عفونت ،یج درمانبهبود نتا میتوان از مزایاي استفاده از  لیزر در پزشکی

که لیزر در دندانپزشکی باتوجه به این  .نام بردرا کاهش درد در حین جراحی و کاهش داروهاي مصرفی  ،زمان بهبودي زخم

دندان، سفید کردن کاربرد روز افزونی در درمان ضایعات دهانی، جراحی بافت نرم و بافت سخت، کنترل خونریزي، ترمیم 

همگی درحیطه ي  و دندانها، تشخیص پوسیدگیهاي دندانی، استریل کردن کانال دندان و درمان ریشه ي دندان پیدا کرده است

امري  دندانپزشکان عمومی ايربکاربرد لیزر در دندانپزشکی  اولیه با کار دندانپزشکان عمومی نیز می باشد لذا آگاهی وآشنایی

  . ضروري می باشد

در این تحقیق هدف این است که میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل را در مورد کاربرد لیزر براساس  هدف:

 جنس و زمان فارغ التحصیلی بسنجیم. 

 نتایج :

%) حتی 7/5(نفر یعنی  5%) اشاره کردند که فقط در مورد لیزر مطلبی را شنیده اند و 3/94نفر ( 82نفر دندانپزشک  87از بین 

 مطلبی را نشنیده اند.

نفر از دندانپزشکان از لیزر 2%) مطالعه نداشتند و 9/75نفر ( 66نفر  اذعان داشتند که مطالعه اي در مورد لیزر داشته و  21

در  %) تمایل به شرکت31نفر ( 27نفر تمایل به شرکت در دوره هاي آموزشی را داشتند.  60نفر  87استفاده می کنند. از میان 

 .این دوره اي آموزشی را نداشتند

) ارتباط معنی دار =0p./898با توجه به تجزیه و تحلیل آماري بدست آمده بین جنسیت دندانپزشکان و میزان آگاهی امنیتی (

) ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین =024/0p) و میزان آگاهی کلی(=0p./002وجود ندارد ولی با میزان آگاهی تخصصی (



 ز 

 

) و آگاهی =134/0p) و میزان آگاهی تخصصی (=523/0pحسب زمان فارغ التحصیلی دندانپزشکان با میزان آگاهی امنیتی ( بر

  ) ارتباط معنی داري با آگاهی در مورد کاربرد لیزر در دندانپزشکی وجود ندارد.=052/0pکلی(

دندانپزشکان در مورد لیزر بسیار پایین بوده و لزوم حاکی از آنست که آگاهی  در این تحقیق نتایج بدست آمده، گیري:نتیجه

 هاي مختلف حائز اهمیت است.آگاهی و اطالع در این خصوص به روش

 آگاهی، دندانپزشکان عمومی، لیزر کلیدواژه:
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لیزر در میزان آگاھي دندانپزشكان عمومي شھر اردبیل از كاربرد 
 ٢ دندانپزشكي

 

 مقدمھ  -١-١

در تاریخ علم با کمتر پدیده اي مواجه شده ایم که به اندازه اختراع لیزر توجه همگان را به خود جلب نموده 

 به واقعیت مبدل کرده باشد.باشد و یا رویاهاي دور از دسترس بشري را 

 1در اهمیت نور همین دلیل کافی است که پرتو حیات بخش خورشید و ستارگان که بوسیله پدیـده گـداخت  

بوجود می آیند، جزو انواع تشعشعات خودبه خودي و ناهمگون است و یا آن که هـر روز صـبح در ارتفـاع    

کیلومتري کره ي مریخ، شاهد یک لیزر طبیعـی پرقـدرت هسـتیم کـه پرتـو آن ناشـی از گسـیل         65حدوداً 

شف گردید، معادل ک 1980جو مریخ می باشد. انرژي این لیزر طبیعی، که در سال  CO2برانگیخته در محیط 

 )1(انرژي هزاران بمب هسته اي می باشد و بدین ترتیب قوي ترین لیزر موجود در طبیعت به شمار می رود.

لیزر در می یابیم که باید همچنان شاهد شـگفتی هـاي بیشـتري از ایـن تکنولـوژي      با نگاهی به سیر تکاملی 

 باشیم.

ـ   laser; light amplificationزر پیشـرفته تـرین منبـع نـوري اسـت و از حـروف ابتـدائی کلمـات        لی

stimulated emission of radiation 2(.گرفته شده است( 

پرکاربردترین ابزارهائی است که در زندگی روزمره با آن سروکار داریم. دامنه کاربرد این امروزه لیزر یکی از 

فته تا بیمارستان و حتـی فروشـگاه   تکنولوژي تا حدي است که تمام جنبه هاي زندگی امروزي از صنعت گر

جـوش، بـرش و   هاي نظامی، مخابراتی را در برگرفته است. از جمله کاربردهاي لیزر در صنعت  ها و پایگاه

می، پزشـکی،  پرداخت مواد با لیزر و تشکیل تصاویر هولوگرام و تشخیص هویت در سیستمهاي امنیتی، نظـا 

، برداشت و درمان ضایعات دهانی و حتی در جراحی چشم، ترمیم زخم، رفع موهاي زاید، تشخیص بیماریها

ریل کـردن کانـال   ، استسفید کردن)( Bleaching، تراپی، ترمیم دندان جمله در روت کانالاز دندانپزشکی 

 )5-3(.. کاربرد دارند.پوسیدگی هاي دندانی و. دندان، تشخیص
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