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مقدمه 

سالمت، محور توسعه است و سطح سالمتی جامعه 

نیز از توسعه یافتگی آن تأثیر می پذیرد. کاهش آثار و 

عوارض بیماری های دهان و دندان بر روی سالمتی 

جسم و روان و ارتقای سالمت دهان و دندان از جمله 

برای  جهانی  بهداشت  سازمان  که  اســت  اهدافی 

رسیدن به آن تا سال2020 برنامه ریزی کرده است.

مراقبت سالمت دهان و دندان خانواده

سالمت دهان و دندان نقش مهمی در سالمت عمومی 

دنــدان،  پوسیدگی  دارد.  انسان  زندگی  کیفیت  و 

شایع ترین بیماری عفونی در جوامع بشری به حساب 

می آید. میکروب های ایجادکننده بیماری های دهان 

خطرناک،  بیمار های  از  بسیاری  بــروز  در  ــدان،  دن و 

مانند بیماری های قلبی عروقی و گوارشی نقش موثر 

داشته و حتی باعث زایمان زودرس در مادران باردار و 

تولد نوزادان نارس می شوند.

اصالح ساختارمراقبت سالمت دهان ودندان درخانواده

گروه های هدف برنامه های بهداشت دهان ودندان را نام ببرند.

هدف ازمراقبت های سالمت دهان ودندان خانواده را بدانند.

اهمـیت معـاینات دهـان و دنـدان درخـانواده را شرح دهنـد. 

با نحوه انجام وارنیش فلورایدتراپی آشنا شوند.

وظایف بهورزان درمراقبت های سالمت دهان ودندان خانواده 

را بیان کنند.

اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه مقاله:

مراقب مرواریدها باشید!

دکتر فتانه رهنما

مدیرگروه بهداشت دهان ودندان 
دانشگـاه عـلوم پـزشـکی ایـران

پروانه حسینی

کارشناس بهداشت دهان ودندان 
دانشگـاه عـلوم پـزشـکی ایـران

مهسا شیری

کــارشـنــاس مسـؤول بـهــورزی
دانشگـاه عـلوم پـزشـکی ایـران
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گروه های هدف برنامه های بهداشت دهان ودندان شامل:

کودکان زیر 14سال. 1

زنان باردار و شیرده تا یک سال پس از زایمان. 2

برنامه های بهداشت دهان و دندان شامل:

برنامه بهداشت دهان و دندان  درکودکان زیر 2سال	 

برنامه بهداشت دهان و دندان در کودکان 3 تا 6 سال	 

برنامه کشوری بهداشت دهان و دندان دانش آموزان 	 

ابتدایی

برنامه دهان و دندان عاری از پوسیدگی دانش آموزان 	 

پایه ششم ابتدایی

برنامه بهداشت دهان و دندان در زنان باردار و شیرده 	 

تا یک سال پس از زایمان

برنامه بهداشت دهان و دندان درکودکان زیر2سال

رعایت بهداشت دهان و حفظ سالمت دندان ها از دوران 

در  سالم  دندان های  داشتن  است.  اهمیت  حایز  نوزادی 

سنین پایین و از زمان کودکی موجب می شود، دندان های 

را شروع  و بموقع رشد خود  دایمی فرد در زمان مناسب 

کنند و در نتیجه کودک بتواند براحتی حرف بزند و غذا 

وضعیت  بر  ناسالم  دندان های  وجود  همچنین  بخورد. 

تاثیر می گذارد و موجب بروز درد و  کلی سالمت کودک 

با  می تواند  نهایت  در  که  می شود  خوردن  غذا  در  مشکل 

بروز مشکل در رشد کودک همراه شود. پوسیدگی دندان، 

مزمن ترین بیماری در سنین کودکی است که به سالمت 

که  زمانی  از  نوزاد  می رساند.  آسیب  دایمی  دندان های 

متولد می شود الزم است لثه های او با دستمالی تمیز، نرم 

و مرطوب پس از شیر خوردن پاک شود. این کار مانع از 

دندان های  رشد  می شود.  دهان  داخل  در  باکتری  رشد 

آغــاز  کــودک  دهــان  در  شــش  ماهگی  حــدود  از  شیری 

می شود و تا 3  سالگی ادامه دارد. مراقبت های کودکان 

زیر 2سال، 4 بار و در ماه های )6، 12، 18، 24( انجام 

می شود و در ماه های 6 و 12 و 18 باید به این کودکان 

به  انگشتی  مسواک  شود.  داده  تحویل  انگشتی  مسواک 

شکل رایگان در مراکز خدمات جامع سالمت، پایگاه های 

سالمت و خانه های بهداشت ارایه می شود.

برنامه بهداشت دهان و دندان درکودکان 3 تا 6 سال

و  دهــان  شایع  بیماری های  از  یکی  ــدان  دن پوسیدگی 

تاثیر عوامل مختلف در ایجاد  با توجه به  دندان است که 

کارگیری  به  با  تنها  آن  کنترل  و  پیشگیری  بیماری،  این 

است.  امکان پذیر  جانبه  همه  و  مختلف  راهــبــردهــای 

بسیاری از کودکان دچار پوسیدگی شدید و ازدست دادن 

زودرس دندان ها می شوند که این مشکل می تواند منجر 

شود.  کودک  دائمی  دندان های  در  رویشی  مشکالت  به 

ماه های  در  و  بار   5 سال   6 تا   3 کودکان  مراقبت های 

)36، 42، 48، 54، 60( انجام می شود و در 42 و 54 

تراپی  فلوراید  وارنیش  کودکان  این  برای  باید  ماهگی 

انجام و در 36 و 60 ماهگی به دندانپزشک ارجاع شوند. 

سال   6 تا   3 کودکان  همه  برای  فلورایدتراپی  وارنیش 

جامع  خدمات  پایگاه های  و  مراکز  در  رایگان  شکل  به 

سالمت و خانه های بهداشت تحت پوشش ارایه می شود.

برنامه کشوری بهداشت دهان ودندان دانش آموزان ابتدایی

در  دندان  و  دهان  بهداشت  ادغام  طرح   1374 سال  از   

یکی  که  شد  اجرا  بهداشت  شبکه  درسیستم   PHC نظام 

هستند.  سال   12 زیر  کودکان  آن  هدف  گروه های  از 

همواره  پیشگیری  و  بهداشت  زمینه  در  برنامه ریزی 

و  سالمت  ارتقای  و  بیماری  بروز  قطع  یا  کاهش  موجب 

بهداشت دهان و دندان جامعه می شود. پوسیدگی های 

و  ــود  ــی ش م ــروع  شـ ــی  ــوارگ خ شــیــر  سنین  از  ــی  ــدان دن

درصد     60 تا  پیشگیری  موجب  فلورایدتراپی  وارنیش 
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و  دهان  سالمت  برنامه  می شود.  دندانی  پوسیدگی  از 

دندان دانش آموزان ابتدایی )وارنیش فلوراید تراپی( در 

جهت  تحصیلی  سال  در  ماه   6 تا   4 فاصله  به  مرحله  دو 

می شود.  اجرا  پوشش  تحت  ابتدایی  دانش آموزان  همه 

ابتدایی  مــدارس  همه  در  رایگان  شکل  به  خدمت  این 

و  دهــان  بهداشت  برنامه  می شود.  ــه  ارای پوشش  تحت 

میزان  کاهش  و  پیشگیری  هدف  با  دانش آموزان  دندان 

پوسیدگی دندان دانش آموزان به اجرا در آمده است که 

به شکل گسترده در سطح مدارس ابتدایی کل کشور این 

برنامه ادامه دارد. پوسیدگی دندانی با استفاده از میزان 

پایین و مستمر فلوراید قابل پیشگیری است. فلوراید یک 

ماده طبیعی است که به شکل ترکیبی در خاک، آب و هوا 

و همچنین غذاهای مختلف یافت می شود.

طور  به  می تواند  موضعی  شکل  به  فلوراید  از  استفاده 

این  که  شود  پوسیدگی  کاهش  باعث  26درصد  متوسط 

میزان در استفاده از وارنیش فلوراید می تواند به 46درصد 

حاوی  و  چسبنده  غلیظ،  مایعی  فلوراید  وارنیش  برسد. 

بر  عالوه  کودکان   برای  آن  از  استفاده  که  است  فلوراید 

ایمن بودن و انجام آسان آن، بدون درد و ناراحتی و بدون 

نیاز به بی حسی است و براحتی با برس های یک بار مصرف 

برروی دندان های کودک مالیده می شود. وارنیش  فلوراید 

اغلب باعث تغییر رنگ موقتی دندان)به رنگ زرد( می شود 

که با گذشت زمان و  پس از جذب فلوراید، با پاک شدن 

می رود.  بین  از  رنگ  تغییر  این  دنــدان  سطح  از  وارنیش 

اساس  بر  و  ایرانی  کودکان  دندان  نسج  تقویت  منظور  به 

آخرین و معتبرترین اطالعات علمی منتشر شده در دنیا که 

زدن وارنیش فلوراید به سطح دندان کودکان در دو نوبت 

طی یک سال را یکی از موثرترین روش ها در جلوگیری از 

وقوع پوسیدگی دندان در کودکان معرفی می کنند. 

برنامه دهان و دندان عاری از پوسیدگی دانش آموزان

 پایه ششم ابتدایی

اهمیت سالمت دهان و دندان در کودکان نقش بسزایی 

در کیفیت زندگی آنان دارد و کودکان امروز آینده سازان 

کشور هستند. مراقبت از دندان ها باید از زمان رویش آن ها 

آغاز شده و به طور جدی در تمام طول عمر ادامه یابد و با 

مراجعه منظم به دندانپزشک نسبت به پیشگیری و درمان 

دندان ها اقدام شود، لذا توجه به این امر موجب سالمت 

دهان و دندان کودکان و دهانی عاری از پوسیدگی خواهد 

بود. بسیاری از کودکان دچار پوسیدگی شدید و از دست 

دادن زودرس دندان ها می شوند که این مشکل می تواند 

منجر به مشکالت رویشی در دندان های دایم کودک شود 

و همچنین از آن جا که میکروب های پوسیدگی زا قابلیت 

انتقال از یک دندان به دندان دیگر را دارند، لذا با وجود 

این همه دندان پوسیده در دهان کودکان، می توان وقوع 

آنان  دایمی  دندان  های  در  را  شدیدتری  پوسیدگی های 

پیش بینی کرد. به طور معمول هر فرد الزم است ساالنه دو 

بار به دندانپزشک مراجعه کند. این برنامه شامل مراحل 

آموزش، معاینه، تعیین نیازهای درمانی، تکمیل شناسنامه 

الکترونیک سالمت دهان و دندان و ارایه خدمات درمانی 

عاری  ــدان  دن و  ــان  ده برنامه،  ایــن  نهایی  هــدف  ــت.  اس

است.  ابتدایی  ششم  پایه  ــوزان  ــش آم دان پوسیدگی  از 

ارایه می شود  درمان هایی که در واحدهای دندانپزشکی 

غیرقابل  و  عفونی  دنــدان هــای  کشیدن  ترمیم،  شامل: 

بروساژ،  و  جرمگیری  فیشورسیالنت،  پالپوتومی،  ترمیم، 

فلورایدتراپی، درمان پالپ زنده، درمان ریشه، رادیوگرافی 

است که ارایه این خدمات در روستاها رایگان است.

برنامه بهداشت دهان و دندان در زنان باردار و شیرده 

تا یک سال پس از زایمان

اهمیت  از  حاملگی  دوران  در  دنــدان  و  دهان  بهداشت 

ســاده  بسیار  نکاتی  رعــایــت  ــت.  اس ــوردار  ــرخ ب خاصی 

می تواند به سالمتی مادر در دوران حاملگی و پس از آن 

برنامه سالمت دهان و دندان دانش آموزان 
دو  در  تراپی(  فلوراید  )وارنیش  ابتـدایـی 
مرحله به فاصله 4 تا 6 ماه در سال تحصیلی 
تحت  ابتدایی  ــوزان  ــش آم دان همه  جهت 

پوشش اجرا می شود.
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ممکن  بارداری  دوران  در  همچنین  کند.  شایانی  کمک 

است زنان به دالیل متفاوت به پوسیدگی دندان حساس تر 

شوند. رعایت نکات بهداشتی و درمانی مطلوب در دوران 

بارداری بسیار ضروری است. 

اقدام های  می تواند  دندانپزشک  که  است  این  مهم  نکته 

دهد.  انجام  ــاردار  ب زنــان  بــرای  را  مؤثر  و  ایمن  درمانی 

طول  در  بار  سه  بــاردار  زنان  در  نظر  مورد  مراقبت های 

بارداری و یک بار پس از زایمان انجام می شود. در صورت 

بهترین  دندانپزشکی،  درمان های  به  ــاردار  ب مــادر  نیاز 

زمان سه ماهه دوم حاملگی و ترجیحًا ماه پنجم است. 

پالک میکروبی
 الیه ای است نازک که به سطح دندان چسبیده و شامل 

میکروب ها، ذرات موادغذایی و مواد دیگری با منشا بزاقی 

است. قسمت اعظم پالک را میکروب ها تشکیل می دهند. 

این پالک با استفاده از آب قابل شست و شو نیست و باید با 

روش های مکانیکی مثل مسواک زدن تمیز شود. 

نام  به  الیــه ای  میکروبی  پالک  تدریجی  شدن  سخت  با 

بیشتر  تجمع  باعث  آن  وجود  که  می شود  تشکیل  جرم 

می شود.  لثه  التهاب  و  دنــدان  پوسیدگی  میکروب ها، 

هدف اصلی از مسواک زدن پاک کردن پالک میکروبی 

برای  روش  بهترین  است.  زبان  و  لثه  دندان ها،  روی  از 

بهداشت  دقیق  رعایت  لثه  بیماری های  از  پیشگیری 

فردی و انجام جرمگیری حداقل یک بار در سال درصورت 

نیازتوصیه می شود. 

فیشورسیالنت
از  پیشگیری  مهم  طــرح هــای  جمله  از  فیشورسیالنت 

کنترل  در  مؤثری  طــور  به  که  اســت  ــدان  دن پوسیدگی 

پوسیدگی تأثیرخواهد داشت.

از آنجا که شیارها و فرورفتگی های عمیق و باریک سطح 

جونده دندان ها به خصوص اولین دندان دایمی از مناطق 

مستعد و آغازین برای پوسیدگی است و تمیزکردن داخل 

برس  با  دنــدانــی  سطح  فرورفتگی های  و  شیارها  ایــن 

است  الزم  لذا  نیست،  امکان پذیر  کامل  بطور  مسواک 

را  شیارها  دندان ها،  این  پوسیدگی  از  پیشگیری  جهت 

مسدود کرد.

فیشورسیالنت  شــیــارپــوش،  ــواد  م بــا  شیارها  پــرکــردن 

می شود.  انجام  دندانپزشک  توسط  که  می شود  نامیده 

دندان  تراش  یا  بی حسی  به  فیشورسیالنت  انجام  جهت 

است.  انجام  قابل  کوتاهی  زمان  مدت  در  و  نیست  نیاز 

پوسیدگی  از  پیشگیری  منظور  بــه  فیشورسیالنت 

مهم ترین  می شود.  انجام  شیری  و  دایمی  دندان های 

دندان های  رویــش  شــروع  فیشورسیالنت  انجام  زمــان 

دایمی 6  و 12 سالگی است که با توجه به اهمیت خاص 

انجام  سالگی،   6 سن  در  دایمی  ــدان  دن اولین  رویــش 

برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  سن  این  در  فیشورسیالنت 

سن  در  کــودکــان  آسیای  دایمی  دنــدان  اولین  ــت.  اس

دندان  آنکه  بدون  می روید،  دهان  انتهای  در  6سالگی 

شیری لق شده و بیفتد. اغلب والدین نسبت به وجود این 

این  که  آنجایی  از  بی اطالعند.  آن  دایمی بودن  یا  دندان 

دندان تقریبا همزمان با ورود بچه ها به مدرسه و استفاده 

از  از تنقالت، درمی آید، الزم است که بشدت  زیاد آن ها 

آن مراقبت شود. 

ــا یــکــی از مــهــم تــریــن گــزیــنــه هــا بــرای  ــدان هـ ــن دنـ ایـ

فیشورسیالنت هستند و به محض رویش کامل آن ها باید 

دنبال  به  شود.  انجام  آن ها  برای  فیشورسیالنت  عمل 

باید  نیز  آن هــا  دایمی،  آسیای  دندان های  سایر  رویــش 

قابل  مواردی  در  فیشورسیالنت  شوند.  فیشورسیالنت 

دندان  باشد،  نداشته  وجود  دندان  لقی  که  است  انجام 

آن ها  رویش  از  سال   4 از  بیش  و  باشد  پوسیدگی  بدون 

نگذشته باشد.



سال  بیست وهشتم  /  زمستان 1397 بهورز  /  صفحه 34

 

نتیجه گیری

شاخص  این  اســت.   DMFT میانگین  است  پوسیدگی  به  مــردم  ابتالی  میزان  دهنده  نشان  که  شاخصی  مهم ترین 

سال  در  شده  انجام  پیمایش  درآخرین  است.  رفته  دست  از  و  پرشده  پوسیده،  دندان های  تعداد  میانگین  نشان دهنده 

و  کرده  شناسایی  را  کودک  دندان  پوسیدگی  عوامل  بتوانیم  اگر  است.    1/84 کشور  در  شاخص  این  عدد   1395

برداشته و شاهد  و دهان  ببریم، گام موثری در جهت حفظ و سالمت دندان ها  بین  از  را  زمینه های مساعد پوسیدگی 

کاهش میزانdmft/DMFT خواهیم بود.

به این موضوع امتیازدهید )1تا100(
کدموضوع 9928

پیامک 3000727310001 
نحوه امتیازدهی:
امتیازــ شماره مقاله
مثال: اگرامتیازشما
80 باشد )80 ــ 9928(

شاخص های بهداشت دهان و دندان

نحوه محاسبه شاخصکشوریشاخص

DMFT شاخص

دندان های دایمی در 

کودکان 12 ساله

1/84

برای محاسبه DMFT مجموع تعداد دندان های دایمی پوسیده، پرشده 

و کشیده شده کودکان معاینه شده به تعداد کل کودکان زیر 12 سال 

معاینه شده تقسیم می شود.

dmft شاخص

دندان های شیری در 

کودکان 6 ساله

5/84

برای محاسبه  dmft مجموع تعداد دندان های شیری پوسیده، پرشده و 

کشیده شده کودکان معاینه شده به تعداد کل کودکان زیر 6 سال معاینه 

شده تقسیم می شود.

پیشنهادها

فرهنگ سازی درخصوص برنامه های بهداشت دهان ودندان	 

افزایش آگاهی روستاییان در خصوص اهمیت حفظ دندان ها از بدو تولد تا سالمندی	 
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