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Abstract

ملخ�ص

Aim: The aim of this study was to describe self-reported oral health, oral hygiene habits, and frequency of visits to a
dentist among pregnant women visiting
maternity hospitals in the United Arab
Emirates.
Material and methods: A cross-sectional study with an anonymous structured questionnaires were distributed to
800 pregnant women who were chosen
at random from attendants of three maternity and child health centers from various geographical areas of UAE, during
January - March 2010.
Results: The response rate was 93.7%
(n=750). Less than quarter of the participated pregnant women were in their
first trimester. Almost a quarter 23.5% of
the women believed that they had periodontal problem currently, while 46.3%
reported having carious teeth. More than
forty four percent reported having dental
pain, and about forty percent woman felt
that her oral health was poor. About sixty
percent reported having heard about the
possible connection between pregnancy
and the oral health. About ninety-four
percent of the women were brushing
their teeth at least once a day. More than
half of the woman 58.3% visited the dentist during their most recent pregnancy,
mostly for dental pain.
Conclusions: A large proportion of the
pregnant woman in this study had oral
health problems; however, more than
forty percent of those women had not

كان الهدف من هذه الدرا�سة هو قيا�س لمدى
معرفة الن�ساء الحوامل الزائرات لق�سم الحوامل
والوالدة في م�ست�شفيات دولة الإمارات العربية
 وتقييم،المتحدة لأهمية �صحة الفم والأ�سنان
معدل ا�ستخدامهن للخدمات الطبية المتعلقة
 وفق ًا لما اثبتته الدرا�سات.بطب الأ�سنان تحديد ًا
العلمية الحديثة ب�أن هناك عالقة مبا�شرة بين
 و ُيقدر �أن �أمرا�ض.الحمل و�صحة الفم والأ�سنان
اللثة لدى الحوامل قد تكون ال�سبب في الكثير من
ُ حاالت المواليد
الخدج كما ُت�ؤدي �إلى �إنخفا�ض
 فمن الوا�ضح.الوزن عند الوالدة لدى الر�ضع
�أن �صحة الفم والعناية بالأ�سنان للمر�أة الحامل
م�س�ألة في غاية الأهمية للأم والطفل على حد
 فلذا تم القيام بهذه الدرا�سة نظر ًا لعدم.�سواء
توفر المعلومات الكافية فيما يتعلق ب�صحة الفم
والأ�سنان لدى الن�ساء الحوامل في دولة الإمارات
.العربية المتحدة
 �إمر�أة800 لقد تم اختيار عينة ع�شوائية من
حامل من ثالثة مراكز للأمومة والطفولة من
مناطق جغرافية مختلفة من دولة الإمارات
– خالل الفترة من يناير،العربية المتحدة
.م2010 مار�س
لقد كان معدل اال�ستجابة لهذا الإ�ستبيان
 ك ــان �أقــل من ربع.) �إمر�أة750  (لعدد% 93.7
الن�ساء الحوامل الم�شاركات في الأ�شهر الثالثة
 َيعتقد ما يقرب من ربع.الأولى من حملهن
 رئي�ســة ق�ســم النمــو والتطــور ـ كلي ــة طـب الأ�س ــنان– �شـبك ــة, (*) �أخ�صائية طب الأ�سـنان الوقائي
.جامع ــة عجم ـ ــان
(البحث الفائز باملركز الأول يف جمال الطب وال�صحة للدورة التا�سعة والع�شرين بجائزة
.)را�شد بن حميد للثقافة والعلوم
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الن�ساء الم�شاركات  %23.5ب�أنهن يعانين من
م�شاكل في اللثة في الوقت الحالي ،بينما %46.3
منهن �أفدن ب�أن لديهن ت�سو�س في اال�سنان.
وذكرت �أكثر من  %44من الن�ساء الم�شاركات
ب�أنهن يعانين من �أالم الأ�سنان  ،ونحو  % 40من
الن�ساء ي�ش ُعرن ب�أن �صحتهن الفموية غير �سليمة.
وذكرت حوالي  %60من الم�شاركات ب�أنهن يعلمن
ان هناك �صلة محتملة بين الحمل و�صحة الفم.
كان حوالي  % 94من الن�ساء يقمن بتنظيف
�أ�سنانهن على الأقل مرة واحدة في اليوم� .أكثر
من ن�صف الن�ساء الحوامل ُ % 58.3قمن بزيارة
طبيب الأ�سنان خالل فترة حملهن الأخير  ،وكان
�سبب الزيارة في الغالب وجود �ألم في الأ�سنان.
لقد ا�ستنتجنا ب�أن ن�سبة كبيرة من الن�ساء
الحوامل في دولة الأمارات العربية المتحدة
ُيعانين من م�شاكل �صحية في الفم� ،إال �أن �أكثر
من  %40من ه�ؤالء الن�ساء لم ي ُقمن بزيارة طبيب
الأ�سنان �أثناء فترة الحمل ،والأغلبية ي�ستخدمن
خدمات طب الأ�سنان عندما يعانين من �ألم
الأ�سنان فقط  .ولذلك ينبغي بذل الجهود لتوعية
الن�ساء الحوامل ب�أهمية �صحة الفم والأ�سنان
ب�شكل خا�ص عن طريق البرامج الوقائية
والتوعوية .ويمكن تحقيق ذلك من خالل �إ�شراك
وزارة ال�صحة وتحديد ًا �أق�سام طب الأ�سنان في
هذه البرامج للإرتقاء ب�صحة المجتمع.
مقدمــة
الحمل مرحلة معقدة تنطوي على الكثير من
التغيرات الج�سدية والهرمونية التي يكون لها
ت�أثير كبير على ج�سم المر�أة ككل بما في ذلك
تجويف الفم� .إن من �أهم م�شاكل الفم التي تعاني
منها الن�ساء الحوامل هي �إلتهاب اللثة والعظم
الداعم ل��ه��ا(ُ .)1يقدر �أن ن�سبة ح��دوث التهاب
اللثة عند الن�ساء الحوامل تتراوح بين � 36إلى
 .)3،2( %100يمكن �أن ت�ؤدي التغيرات الهرمونية
المرتبطة بالحمل �إلى تفاقم الم�شاكل المتعلقة
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد الثاين ع�شر ،العدد الأول

visited a dentist during their pregnancy
and the majority of those utilized dental
services when they have dental pain only.
To provide better oral health care, more
knowledge needs to be made available
to the pregnant woman and the medical
community.

باللثة( .)5،4و ُيقدر �أن �أمرا�ض اللثة لدى الأم قد
ي�سبب �أكثر من  % 18من حاالت المواليد ُ
الخدج
كما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الوزن عند الوالدة لدى
الر�ضع( .)6وبالتالي ،فمن الوا�ضح �أن �صحة الفم
والعناية بالأ�سنان للمر�أة الحامل م�س�ألة في غاية
الأهمية للأم والطفل على حد �سواء.
�إن البكتيريا الم�س�ؤولة ع��ن �أم��را���ض اللثة
قادرة على �إنتاج مجموعة متنوعة من الو�سائط
�إلتهابية االخت�صا�صات ،مثل البرو�ستاجالندين
والإنتيرليوكن�س ( .)7،6،1و�أو�ضحت الدرا�سات ب�أن
زي��ادة �إنتاج هذه البكتريا لدى الن�سـاء اللواتي
يعانين م��ن م��ر���ض اللثة ال��ح��ـ��اد ُي�سـاعد على
تحري�ض حدوث الوالدات قبل �أوانـها(. )10 ، 9 , 8
الممار�سات الجيدة لنظافة الفم ُت�ساهم
ب�شكل كبير في تقليل �أمرا�ض اللثة خالل فترة
الحمل( .)11،5لذلك ين�صح جميع الن�ساء وجوب
�إجراء فح�ص الأ�سنان دوري على الأقل مرة واحدة
خالل فترة الحمل ( .)12ومع ذلك ف�إن العديد من
الن�ساء في عدد من البلدان ال يقومون بزيارة
طبيب الأ�سنان �أثناء الحمل ( .)15 ،14 ،13ولخ�ص
معظم العلماء والباحثين ب�إمكانية الحد من
م�شاكل اللثة خالل فترة الحمل �إلى حد كبير �إذا
تم الحفاظ على ال�صحة الفموية .و�أ�شادت الكثير
من الأدلة ب�أن �أطباء الأ�سنان لهم دور ًا كبير ًا في
تقديم التثقيف ال�صحي للن�ساء الحوامل والذي
بدوره �سوف ُيقلل من حاالت التهاب اللثة(.)16
كان الهدف من هذه الدرا�سة تحديد مدى
�إلمام الن�ساء الحوامل لأهمية �صحة وعادات
نظافة الفم وت�أثيرها على �سير الحمل ،وكذلك
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معرفة معدل الزيارات الواجب القيام بها �إلى
طبيب الأ�سنان بين الن�ساء الحوامل.
الأ�سـاليب
في ه��ذه الدرا�سة البيئية الطبية تم توزيع
ا�ستبيانات �إلى � 800إمر�أة حامل واللذين �أُخترن
ع�شوائي ًا عن طريق الحا�سوب من ثالثة �أق�سام
للحوامل وال���والدة من كل من �إم��ارت��ي ال�شارقة
وعجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم ت�صميم اال�ستبيان من قبل الم�ؤلف باللغة
الإنكليزية ومن ثم ُترجمت �إلى اللغة العربية ،
وتم التحقق من دقة الترجمة عن طريق الترجمة
العك�سية .و�شمل اال�ستبيان � 17س�ؤ ً
اال في �أربعة
�أق�سام .الق�سم الأول �شمل �سبعة �أ�سئلة عن العمر
والجن�سية والم�ستوى التعليمي والحالة الوظيفية
ومرحلة الحمل .بينما تناولت �أ�سئلة الق�سم الثاني
ال��ع��ادات ال�صحية للحفاظ على نظافة الفم.
و�شمل الق�سم الثالث �أربعة �أ�سئلة حول وجود �آالم
الأ�سنان �أو م�شاكل اللثة والت�سو�س ،وكذلك معدل
ر�ضا الن�ساء الحوامل عن �صحة الفم لديهن.
و�شمل الق�سم الرابع �س�ؤالين تناولت مدى معرفة
وجود عالقة بين �صحة الفم والحمل.
في هذه الدرا�سة تم الح�صول على موافقة
�شفهية من قبل جميع الن�ساء الحوامل الم�شاركات،
وكذلك مديري المراكز ال�صحية قبل الم�شاركة.
دخل جميع الن�ساء في هذه الدرا�سة تطوعي ًا بعد
�أن تم �شرح الغر�ض منها و�أهدافها .وتم توزيع
اال�ستبيان م��ن ب��داي��ة يناير حتى نهاية مار�س
 .2010ولم ي�ستغرق �أم��ر ملء الإ�ستبيانات من
قبل غالبية الم�شاركات �أكثر من خم�س �إلى ع�شر
دقائق قبل ت�سليمها للممر�ضات العامالت في
المركز ال�صحي .ثم تم �إدخ��ال كافة البيانات
وتحليلها ،با�ستخدام برنامج  SPSSالإح�صائي
و ُت��رج��م��ت النتائج ب��الأرق��ام والن�سبة المئوية
للم�شاركات .وتم ا�ستخدام اختبار Chi-square
لتقييم االختالفات بين المتغيرات المختلفة.

النتائـج
ف��ي ال��درا���س��ة ال��ح��ال��ي��ة ،ت��م تعبئة  750من
اال�ستبيانات الموزعة ب�شكل �صحيح من �أ�صل
 . 800وعليه تعتبر عينة الدرا�سة م�ؤلفة من 750
�سيدة حامل .كان متو�سط عمر الن�ساء الحوامل
الم�شاركات � 25سنة .ويبين الجدول رقم ( )1ب�أن
 % 60.8من ه�ؤالء الن�ساء من العرب وحوالي ثلث
الم�شاركات  % 34.1يحملن �شهادات جامعية.
و�أظهرت الدرا�سة �أي�ض ًا �أن غالبية الم�شاركات
 % 72.1رب��ات بيوت .ك��ان �أق��ل من رب��ع الن�ساء
الحوامل الم�شاركات في الأ�شهر الثالثة الأولى
من الحمل .كما �شكلت الأمهات اللواتي لديهن
طفلين �أو �أكثر  % 65.2من هذه العينة.
وذك��رت حوالي  % 94من الم�شاركات ب�أنهن
يقمن بتنظيف �أ�سنانهن ي��وم��ي�� ًا ،ف��ي حين �أن
حوالي  % 40من الم�شاركات ذكرن ب�أنهن يقمن
با�ستخدام الو�سائل الأخرى مثل ا�ستخدام الخيط
الطبي لتنظيف الأ�سنان وغ�سول الفم وال�سواك
كما هو مو�ضح في الجدول رقم ( .)2وذكرت ما
يقرب من ربع الن�ساء الم�شاركات  % 23.5ب�أنهن
يعانين من م�شاكل اللثة  ،بينما � % 46.3أفادوا
ب�أن لديهن ت�سو�س بالأ�سنان  .كما ذكر �أكثر من
 % 44منهن ب�شعورهن ب�آالم الأ�سنان �أثناء فترة
الحمل ،وك��ان نحو  %40منهن غير را�ضين عن
الحالة ال�صحية للفم والأ�سنان لديهن كما مو�ضح
في الجدول رقم(.)3
ُيبين الجدول رقم ( )4مدى معرفة الأمهات
لوجود عالقة محتملة بين الحمل و�صحة الفم.
حيث ذك��ر ح��وال��ي  % 60م��ن الم�شاركات ب���أن
لديهن معرفة ُم�سبقة عن وجود �صلة محتملة بين
الحمل و�صحة الفم .حيث �أفاد �أكثر من ن�صف
الن�ساء الم�شاركات  % 58.3ب�أنهن قمن بزيارة
لطبيب الأ�سنان خالل حملهن الأخير كما مو�ضح
في الجدول رقم ( .)5بين الأمهات الذين �أفادوا
ب�أنهن قمن بمثل هذه الزيارات لطبيب الأ�سنان
39

د .رغد �أديب ها�شم

�أث��ن��اء الحمل  % 32.8ك��ان ال�سبب الرئي�سي
للزيارة هو �ألم الأ�سنان .من خالل عمل التحليل
الأكثر تعقيد ًا �إح�صائي ًا �إت�ضح كما هو مبين في
الجدول رقم ( )6ب�أن العوامل التي ترتبط ب�شكل
كبير بالحفاظ على نظافة الفم ه��ي :ال��م��ر�أة
الأكثر تعليم ًا ،والتي ال تعاني من م�شاكل في اللثة
�أو ت�سو�س في الأ�سنان ،و�أو�ضحت الدرا�سة ب�أن
الن�ساء اللواتي ال يعانين حالي ًا من �أي �أل��م في
الأ�سنان ويقمن بزيارات منتظمة لطبيب الأ�سنان
هنَّ �أكثر ر�ضى عن حالة �صحتهم الفموية .
المناق�شـة
�أم��را���ض اللثة ه��ي م��ن الأم��را���ض ال�صامتة
التي لديها فترات تفاقم وه��دوء التي غالب ًا ما
يتم ت�شخي�صها في مرحلة متقدمة من المر�ض.
فلذلك تعتبر المعرفة والوعي لأمرا�ض اللثة من
�أهم �أ�سباب الوقاية منها ( .)17ويجب �أن ُتعطى
اهتمام ًا �أك��ب��ر ل��دى ال��م��ر�أة الحامل الحتمالية
�إ�صابتها ب�أمرا�ض اللثة �أكثر بالمقارنة مع غير
الحوامل ( .)17النتيجة التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
الحالية �أظ��ه��رت ب���أن الن�ساء الحوامل اللواتي
يولون اهتمام �أكبر لنظافة الفم ويقمن بزيارات
دورية لطبيب الأ�سنان �أثناء فترة حملهن  ،هن
�أكثر ر�ضى عن حالة �صحتهن الفموية.
ُتـعد هذه الدرا�سة ب�أنها �أول درا�سة �أجريت في
دولة الإم��ارات العربية المتحدة لتقييم م�ستوى
الوعي بين الن�ساء الحوامل والبحث في عالقة
ذل��ك بالمتغيرات االجتماعية والديمغرافية.
كانت الغالبية العظمى من الم�شاركات اللواتي
�شملتهن ال��درا���س��ة يقمن بتنظيف �أ�سنانهن
بالفر�شاة يومي ًا .وهو ما يتفق مع درا�سة �أخرى
من الكويت( .)18الحفاظ على نظافة الفم ب�شكل
جيد قبل و�أثناء الحمل �أمر حيوي لمنع التهاب
اللثة .وتهدف الوقاية والعالج من �أمرا�ض اللثة
�إل��ى التحكم ف��ي فعالية البكتيريا( .)19ويمكن
لأطباء الأ�سنان �أن يكون لهم دور ًا كبير ًا وفعا ًال في
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد الثاين ع�شر ،العدد الأول

تقليل حدوث �أمرا�ض اللثة لدى الن�ساء الحوامل
من خالل تقديم الإر�شادات الطبية لهن ب�شكل
خا�ص نظر ًا لكونهن الأكثر عر�ضة للإ�صابة.
وكان �أكثر من ن�صف الن�ساء الم�شاركات %61
قد ُقمن بزيارة طبيب الأ�سنان �أثناء فترة الحمل
الحالي� .أظهرت الدرا�سات ب�أن  %49من الن�ساء
الحوامل في �ألمانيا زرن طبيب الأ�سنان في عام
1990م خ�لال فترة الحمل ( ،)13ونف�س ال�شيء
ح�صل في المملكة المتحدة ،في حين �أن 43-35
 %من الن�ساء الحوامل ُقمن بزيارة طبيب الأ�سنان
في الواليات المتحدة ( ،)15،14وبن�سبة  %90في
الدنمارك( ،)20و % 50في دولة الكويت(.)18
في درا���س��ة �أج��ري��ت في �ألمانيا� ،أف��اد % 84
من الن�ساء الحوامل ب�أنهن ي ُقمن بزيارة طبيب
الأ�سنان في حالة وجود م�شاكل لديهم ( .)13ونادر ًا
ما ي�سعون لعمل مواعيد زي��ارة للفح�ص فقط،
وهذا يتفق مع ماتو�صلت �إليه درا�ستنا هذه وهي
ب�أن  % 14.3فقط من الن�ساء الحوامل في دولة
الإم��ارات العربية المتحدة ي ُقمن بزيارة طبيب
الأ�سنان لغر�ض الفح�ص فقط  .وكانت نتائج
درا�سة م�شابهة �أُج��ري��ت في ال��والي��ات المتحدة
االمريكية مماثلة لما تو�صلنا �إل��ي��ه ( .)14وفي
المملكة المتحدة� ،أثبتت الدرا�سات ب�أن  %39من
الن�ساء الحوامل لم يقمن بزيارة طبيب الأ�سنان
خالل فترة الحمل على الرغم من خدمات طب
الأ�سنان مجانية للن�ساء الحوامل( .)21وكان هناك
�أ�سباب عديدة لعدم القيام بزيارة طبيب الأ�سنان،
منها ال�شعور ب�أن هذا الأمر لي�س �ضروري ًا ،وكذلك
الخوف من �أطباء الأ�سنان.
في عام � 2004أ�صدرت الأكاديمية الأميركية
المخت�صة ب�أمرا�ض اللثة ( )AAPبيان حول
العناية ب��الأ���س��ن��ان للن�ساء ال��ح��وام��ل .و�أو���ص��ت
الأكاديمية الأميركية ب���أن على جميع الن�ساء
الحوامل حالي ًا �أو اللواتي ُيخططن للحمل يجب
�أن يتلقين فح�ص ًا دوري ًا وقائي ًا .كما اقترحوا �أن
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الدرا�سة � 504شخ�ص ًا من الممر�ضات وم�ساعدي
الأط��ب��اء والقابالت ال��م���أذون��ات لتقييم م�ستوى
المعرفة لديهم بخ�صو�ص �صحة الفم و�أمرا�ض
اللثة ،ومدى عالقتها بالنتائج ال�سلبية للحمل.
و�أفاد  % 63من ه�ؤالء الم�شاركين ب�أنهم يقومون
بفح�ص الفم خالل الزيارة الأول��ى للك�شف عن
�أي م�شاكل فموية �إن وجدت .واتفق الجميع على
�أنهم بحاجة لزيادة معرفتهم بهذا الخ�صو�ص.
ور�أى  % 95من الم�شاركين �أن هناك حاجة �إلى
تظافر الجهود بين مقدمي الرعاية ال�صحية
للحوامل و�أطباء الأ�سنان  ،وال��ذي من �ش�أنه �أن
يقلل خطر النتائج ال�سلبية للحمل ( .)24يبدو
جلي ًا من خالل عدم توفر الدرا�سات الكافية حول
المعرفة ال�صحية بالفم في المجتمع الطبي ،ف�إن
هناك حاجة ما�سة �إل��ى المزيد من الدرا�سات
لالرتقاء بالخدمات ال�صحية حتى نتمكن من
تحقيق �أف�ضل النتائج.
�إن ل�ل�أم دور كبير وف��ع��ال ف��ي نقل و�إظ��ه��ار
العادات ال�صحية لأطفالهم( ،)25فلذا ينبغي �أن
تكون الن�ساء الحوامل الفئة الم�ستهدفة للتثقيف
ال�صحي لالرتقاء ب�صحة الفم� .أظهرت الدرا�سة
الحالية �أن الأمهات الحا�صالت على �شهادات
جامعية يقمن باالعتناء ب�أ�سنانهن �أك��ث��ر من
اللواتي ال يحملن م�ؤه ًال جامعي ًا ،وهذا ما يتفق
مع درا�سات �سابقة ( .)26،18من الجدير بالذكر
ب�أن الممر�ضات العامالت في رده��ات الحوامل
وال��والدة ُيمكن �أن يلعبن دور ًا رئي�سي ًا في توفير
المعلومات المتعلقة بال�صحة الفموية للن�ساء
�أث��ن��اء فترة الحمل .فمن الم�ستح�سن �أن يتم
توفير برامج وقائية فعالة للأ�سنان و�صحة الفم
خالل فترة الحمل للحد من المخاطر المحتملة
لأمرا�ض اللثة على المر�أة الحامل وذريتها(.)27
اال�ستنتاج
في ه��ذه ال��درا���س��ة� ،أف���ادت ن�سبة كبيرة من
الن�ساء ال��ح��وام��ل ف��ي دول���ة الإم����ارات العربية

يتم االنتهاء من كافة الح�شوات الالزمة في وقت
مبكر من الربع الثاني من الحمل ،و�أن��ه ينبغي
فور ًا �أن يتم عالج �أي نوع من االلتهابات ال�سنية
بغ�ض النظر عن مرحلة الحمل لإزالة �أي م�صدر ًا
محتم ًال ل��ل��ع��دوى ال��ت��ي يمكن �أن ت��ك��ون �ضارة
ل�ل�أم والطفل ( .)22في ع��ام � 2006أك��دت هذه
الأكاديمية ب�أن معالجة التهاب اللثة عند الن�ساء
الحوامل هي �آمنة ،وينبغي القيام بها لتح�سين
�صحة الفم والأ�سنان للمر�أة(.)23
�شهدت ن�سبة كبيرة من الن�ساء الم�شاركات
في هذه الدرا�سة ب�أنهن عانين �ألم ًا بالأ�سنان
�أثناء فترة الحمل ،واعتقد مايقرب من ربع
الن�ساء الم�شاركات ب�أن لديهن م�شاكل في اللثة
في الوقت الراهن تحديد ًا.
و�أبرزت هذه الدرا�سة محدودية معرفة
الن�ساء الحوامل عن وجود ال�صلة المبا�شرة بين
الحمل و�صحة الفم والأ�سنان ،وكان ذلك وا�ضح ًا
بين الن�ساء غير المتعلمات .ويمكن تف�سير هذا
الأمر ب�أن الن�ساء المتعلمات على ما يبدو �أكثر
قدرة على �إدراك وفهم المعلومات ال�صحيحة من
الن�ساء الأخريات.
�إن مراكز رعاية الأمومة والطفولة منت�شرة
في جميع �أنحاء الإمارات العربية المتحدة ،وهي
تركز على رعاية الن�ساء الحوامل للفترة ما قبل
وبعد ال���والدة وك��ذل��ك �أطفالهن الر�ضع .وه��ذا
ي�ساهم في جعل ه��ذه المراكز م�صدر ًا مفيد ًا
جد ًا لن�شر المعلومات لقطاع كبير من المجتمع.
ولتوفير �أف�ضل رعاية �صحية ف���إن المزيد من
المعرفة يجب �أن ُت��ت��اح للعاملين ف��ي القطاع
الطبي .هناك ع��دد قليل م��ن ال��درا���س��ات التي
�أُقيمت لتحديد ما �إذا كان العاملين في الحقل
الطبي لديهم المعرفة الطبية الكافية لرفع
م�ستوى وعي المر�ضى لأهمية ال�صحة الفموية
ت��ح��دي��د ًا .ف��ي درا���س��ة �أج��ري��ت م���ؤخ��ر ًا ف��ي والي��ة
كارولينا ال�شمالية الأمريكية ،حيث �شملت هذه
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المتحدة ب�أنهن يعانين من م�شاكل الأ�سنان واللثة؛
 من ه�ؤالء الن�ساء لم% 40 ومع ذلك ف�إن �أكثر من
 وكانت،يقمن بزيارة طبيب الأ�سنان �أثناء الحمل
غالبية زياراتهن �إن وجدت �إلى عيادة الأ�سنان
 ولذلك ينبغي.فقط عند �شعورهن ب�آالم الأ�سنان
ب��ذل الجهود لتوعية الن�ساء الحوامل ب�أهمية
�صحة الفم والأ���س��ن��ان ب�شكل خا�ص عن طريق
 ويمكن تحقيق ذلك.البرامج الوقائية والتوعوية
من خالل �إ�شراك وزارة ال�صحة وتحديد ًا �أق�سام
طب الأ�سنان في هذه البرامج لالرتقاء ب�صحة
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جدول رقم  :1خ�صائ�ص الن�ساء الحوامل الم�شاركات في الدرا�سة
العدد

الخ�صائ�ص

)(%

الفئة العمرية
24 – 18

274

36.5

29 – 25

244

32.5

≤ 30

232

30.9

العِـرق
عرب

456

60.8

غير عرب

294

39.2

الم�ستوى التعليمي
ابتدائي

112

14.9

ثانوي

111

14.8

دبلوم

271

36.1

جامعي

256

34.1

الحالة الوظيفية
ربة بيت

541

72.1

موظفة

209

27.9

مرحلة الحمل
� 3 – 1أ�شهر

178

23.7

� 6 – 4أ�شهر

218

29.1

�أ�شهر

354

47.2

9–7

عدد حاالت الحمل ال�سابقة
واحدة فقط

261

34.8

�أكثر من واحدة

489

65.2
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جدول رقم  : 2معدل توزيع الم�شاركات وفقاً لخ�صائ�ص عادات العناية بالف
العدد

الخ�صائ�ص
تفري�ش الأ�سنان
كال
نعم
عدد مرات التفري�ش  /يوم
مرة واحدة
مرتين
ثالث مرات �أو �أكثر
�إ�ستخدام طرق اخرى للتنظيف
كال
نعم
خيط طبي
م�سواك
غ�سول للفم

)(%

44
706

)(5.9
)(94.1

207
336
163

)(27.6
)(44.8
)(21.7

443

)(59.1

121
91
95

)(16.1
)(12.1
)(12.7

جدول رقم  : 3توقعات الحوامل ل�صحة الفم لديهم
العدد

ال�س ـ�ؤال
هل لديك �أي م�شاكل باللثة؟
كال
نعم
ال �أعلم
هل لديك �أي ت�سو�س بالأ�سنان؟
كال
نعم
ال �أعلم
هل لديك �أي �ألم بالفم �أو الأ�سنان؟
كال
نعم
لديك؟
هل �أنتِ را�ضية عن �صحة الفم ِ
كال
نعم

45

)(%

490
176
84

)(65.3
)(23.5
)(11.2

363
347
40

)(48.4
)(46.3
)(5.3

)(55.2
)(44.8

414
336

)(40.3
)(59.7

302
448
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جدول رقم  : 4مقيا�س لمعرفة الم�شاركات ل�صحة الفم
)(%

بيان المعرفة

نعم

كال

�سمعت بوجود عالقة بين �صحـ ــة الفـ ــم والحمل؟
هل �سبق ان
ِ

60.9

39.1

هل ت�ؤمنين بالمقولة «مع كل حمل تخ�سر الأم �أحد �أ�سنانها»؟

44.4

55.6

جدول رقم � : 5إ�ستخدامات الخدمات ال�صحية لدى الحوامل.
العدد

خدمات رعاية طب الأ�سنان

)(%

قمن بزيارة لطبيب الأ�سنان �أثناء فترة الحمل
نعم

437

58.3

كال

313

41.7

�سبب زيارة طبيب الأ�سنان
للفح�ص فقط

108

14.4

لوجود �ألم

246

32.8

لأ�سباب �أخرى

83

11.1
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جدول رقم  : 6المتغيرات التي �أو�ضحت ب�أن هناك عالقة مبا�شرة مع تفري�ش الأ�سنان
العدد

الخ�صائ�ص

)(%

القيمة الأحتمالية

الم�ستوى التعليمي
ابتدائي

94

)(12.5

ثانوي

107

)(14.3

دبلوم

251

)(33.5

جامعي

260

)(34.7

< 0.001

هل لديك �أي م�شاكل باللثة؟
كال

482

)(64.4

نعم

157

)(21.0

ال�أعلم

72

)(9.6

>0.001

هل لديك �أي ت�سو�س بالأ�سنان؟
كال

356

)(47.6

نعم

317

)(42.3

ال�أعلم

39

)(5.2

>0.001

هل لديك �أي �ألم بالفم �أو الأ�سنان؟
كال

404

)(53.9

نعم

308

)(4.1

>0.001

لديك؟
هل � ِ
أنت را�ضية عن �صحة الفم ِ
كال

275

)(36.7

نعم

437

)(58.3

>0.001

قمت بزيارة لطبيب الأ�سنان �أثناء فترة الحمل؟
هل ِ
كال

297

)(39.6

للفح�ص فقط

107

)(14.3

في حالة الألم فقط

195

)(26.0

لأ�سباب �أخرى

113

)(15.0

47

>0.001
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