
 

 آموزشی:

اولین قدم برای سالمت دھان و دندان ، پیشگیری از بروز بیماری و درمان آن در مراحل 
باشد. ھر فردی در طول زندگی خود دو سری دندان دارد: دندانھای شیری و دائمی اولیه می

 ١٢تا  ۶یابند. از سن سالگی در دھان رویش می ٣ماھگی تا  ۶دندانھای شیری از سن 
یابند و تا پایان افتند و بجای آنھا دندانھای دائمی رویش میمرور این دندانھا میسالگی به 

  مانند.عمر در دھان باقی می

  توان نام برد: از وظایف مھم و اختصاصی دندانھای شیری موارد زیر را می

  نقش اساسی در جویدن، تغذیه و سالمت عمومی        ·

  و کمک به سالمت روحی و روانی کودک حفظ زیبایی، تلفظ صحیح کلمات        ·

حفظ فضای الزم جھت رویش دندانھای دائمی و در نھایت جلوگیری از به        ·
ریختگی دندانھا و کاھش نیاز به درمانھای ارتدونسی (یکی از دالیل مھم کج بودن ھم

  دندانھای دائمی، از دست رفتن زود ھنگام دندانھای شیری است) 

  گردد. ی دندانھای شیری موجب آسیب به جوانه دندانھای دائمی میپوسیدگ نھایتاً 

  سالگی ۶دندان 

 ۶) است که در سن ۶اولین دندان دائمی، نخستین آسیای بزرگ (دندان شماره 
یابد. (قبل از رویش این دندان سالگی، روی قوس فکی، پشت دندانھای شیری رویش می

کنند که این دندان شیری والدین تصور میافتد و به ھمین دلیل ھیچ دندان شیری نمی
  است.)

  عوامل پوسیدگی زا

عدم رعایت بھداشت دھان و دندان (عدم استفاده از مسواک و نخ        .١
 ۵الی  ٢شود. دندان) در زمان مناسب منجر به تشکیل الیه میکروبی می

دقیقه بعد از استفاده از مواد قندی و غذا، اسیدھای مخرب ناشی از 
دقیقه  ٢٠فعالیت میکروبھای موجود در الیه میکروبی تولید شده و به مدت 

مانند اسید تولید شده مینای دندان را ساعت در دھان باقی می ١الی 
  شود. تخریب و منجر به شروع پوسیدگی می

  

  مصرف نامناسب مواد قندی        .٢

) این مواد …ھا وھا، آدامس(مانند شکالتھا، تافی استفاده از مواد قندی چسبنده          ·
  مانند. ی در دھان میبه علت خاصیت چسبندگی به دندانھا مدت زیاد

  باال بودن میزان مصرف مواد قندی           ·

  ھای اصلی غذا) باال بودن تعداد دفعات مصرف مواد قندی (بویژه در بین وعده          ·

  



این نکته بسیار حائز اھمیت است و باید بسیار بر آن تاکید کرد که مواد قندی در 
تدریجی خوردن آن در طول روز خودداری طول روز در یک وعده مصرف شوند و از 

  گردد.

  تغذیه صحیح

  ھای اصلی غذایی استفاده از مواد قندی موردنیاز بدن ھمراه وعده          ·

 

 مصرف شیر لبنیات و مواد غذایی حاوی فلوراید مانند ماھی و چای           ·

  ی مانند ھویج و کاھو ھای غذایاستفاده از میوه و سبزیجات تازه در بین وعده          ·

برای پیشگیری از ایجاد پوسیدگی در دندانھای کودکان، در کنار استفاده از 
  مسواک، نخ دندان و تغذیه صحیح، استفاده از فلوراید نیز حائز اھمیت می باشد

 


