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 نکات کاربردی بهداشت دهان و دندان مادر و کودک

 5دکتر نیلوفر کیان وش راد

 
 niloofar_kianvash@yahoo.comایمیل: 

 سمنان علوم پزشکیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه .5
 

بعد  1یکی از مهمترین ابعاد دندانپزشکی امروز، پیشگیری از بروز پوسیدگی و مشکالت دندانی است. بحث پیشگیری از :مقدمه و هدف

(. در فرایند پیشگیری از rerestorationدارای اهمیت است: یکی بحث مالی و دیگری جلوگیری از فرایند ترمیم های مکرر دندان )پروسه 

مشکالت دندانی کودکان، بهداشت دهانی مادر قبل از دوران بارداری، حین و بعد از بارداری بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا هدف از این 

 مقاله ارایه توضیحات کاربردی در زمینه مراقبت های بهداشت دهان و دندان مادران و کودکان می باشد.

سال اخیر چاپ شده بودند، جمع آوری شدند و بعد از جمع  3، در پایگاه های اینترنتی که در مقاالت مروری مرتبط با عنوان: روش مطالعه

 آوری داده های مقاالت، نکات کاربردی آن ها در قالب این مقاله ارائه شد.

 یافته ها

 نگرانی های اصلی در مورد بهداشت دهان مادر و کودک شامل موارد زیر می باشد:

 در کودکانی که با شیشه شیر می خورند.پوسیدگی های دندانی  -2

 اورژانس های دندانی مثل شکستگی تاج دندان، بیرون افتادن دندان، فرو رفتن دندان در جای خود و  غیره. -1

 عادت مکیدن انگشت -3

 از دست رفتن فضای دندانی -4

 مشکالت اکلوژنی مثل اپن بایت، دیپ بایت، کراس بایت و غیره -3

اشت دهان مادر قبل، حین یا بعد از بارداری به طور غیر مستقیم می تواند روی سالمت دندان های کودک موثر باشد. بهد: نتیجه گیری

مصرف فلوراید به صورت وارنیش یا اب اشامیدنی، فیشورسیلنت، استفاده صحیح و به موقع از فضانگه دارها، جلوگیری از عادات دهانی 

اورژانس های دندانی و ... از جمله مواردی است که باعث حفظ طوالنی مدت دندان های کودکان می نابجای کودکان، راه های مواجهه با 

 شود. آموزش والدین به خصوص مادران در زمینه ارتقای سالمت دهان و دندان کودکان نقش کلیدی دارد.

   پوسیدگی دندان های شیری، فیشورسیلنت، وارنیش فلوراید: هاکلید واژه
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