
 :مطالب آموزشی واحد بهداشت دهان و دندان

باشد. هر فردي  اولین قدم براي سالمت دهان و دندان ، پیشگیري از بروز بیماري و درمان آن در مراحل اولیه می
سالگی در  3ماهگی تا  6: دندانهاي شیري و دائمی دندانهاي شیري از سن  در طول زندگی خود دو سري دندان دارد

افتند و بجاي آنها دندانهاي دائمی رویش  سالگی به مرور این دندانها می 12تا  6. از سن  یابند میدهان رویش 
  . مانند یابند و تا پایان عمر در دهان باقی می می

  :   توان نام برد از وظایف مهم و اختصاصی دندانهاي شیري موارد زیر را می
       تغذیه و سالمت عمومی  نقش اساسی در جویدن ،  
        حفظ زیبایی، تلفظ صحیح کلمات و کمک به سالمت روحی و روانی کودك  
       ریختگی دندانها و کاهش نیاز به  حفظ فضاي الزم جهت رویش دندانهاي دائمی و در نهایت جلوگیري از به هم

  ز دست رفتن زود هنگام دندانهاي شیري است) درمانهاي ارتدونسی (یکی از دالیل مهم کج بودن دندانهاي دائمی، ا

  گردد.  پوسیدگی دندانهاي شیري موجب آسیب به جوانه دندانهاي دائمی می  نهایتاً

    سالگی 6دندان 

، پشـت   ، روي قوس فکی سالگی 6) است که در سن 6اولین دندان دائمی، نخستین آسیاي بزرگ (دندان شماره 
افتد و به همـین دلیـل والـدین تصـور      (قبل از رویش این دندان هیچ دندان شیري نمییابد.  دندانهاي شیري رویش می

  .) کنند که این دندان شیري است می

  :   عوامل پوسیدگی زا
به تشکیل الیه  و نخ دندان) در زمان مناسب منجر عدم رعایت بهداشت دهان و دندان (عدم استفاده از مسواك        .1

مخرب ناشی از فعالیت میکروبهاي موجود  اده از مواد قندي و غذا، اسیدهايدقیقه بعد از استف 5الی  2شود.  میکروبی می
مانند اسید تولید شده میناي دندان را  ساعت در دهان باقی می 1دقیقه الی  20در الیه میکروبی تولید شده و به مدت 
  .  شود تخریب و منجر به شروع پوسیدگی می

  مصرف نامناسب مواد قندي        .2
         این مواد بـه علـت خاصـیت چسـبندگی بـه      …ها و ها، آدامس (مانند شکالتها، تافی  استفاده از مواد قندي چسبنده (

  .  مانند دندانها مدت زیادي در دهان می
          باال بودن میزان مصرف مواد قندي  
         هاي اصلی غذا)  باال بودن تعداد دفعات مصرف مواد قندي (بویژه در بین وعده  

  



این نکته بسیار حائز اهمیت است و باید بسیار بر آن تاکید کرد که مواد قندي در طول روز در یک وعده مصرف شوند و 
  . از تدریجی خوردن آن در طول روز خودداري گردد

  تغذیه صحیح
         هاي اصلی غذایی  استفاده از مواد قندي موردنیاز بدن همراه وعده  

          مصرف شیر لبنیات و مواد غذایی حاوي فلوراید مانند ماهی و چاي 

         هاي غذایی مانند هویج و کاهو  استفاده از میوه و سبزیجات تازه در بین وعده  

،  ، نخ دندان و تغذیه صحیح ، در کنار استفاده از مسواك کودکان براي پیشگیري از ایجاد پوسیدگی در دندانهاي
 .  استفاده از فلوراید نیز حائز اهمیت می باشد

  


