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الأ�سبوع اخلليجي املوحد
لتعزيز �صحة الفم والأ�سنان

مراقبة �صحة الفم والأ�سنان

تكمن خ �ط��ورة ��س��رط��ان ال�ف��م يف �أن ��ه خ�ل�ال املراحل
املبكرة قد ال ي�شكو املري�ض من �أي �أعرا�ض �أو �آالم و�إذا
كان ال يراجع طبيب الأ�سنان بانتظام فقد يتم اكت�شاف
املر�ض يف مراحل مت�أخرة حيث يكون املر�ض قد انت�شر
�إىل �أع�ضاء �أخ��رى يف اجل�سم مثل العقد الليمفاوية...
وعندها يكون الو�ضع �أ�سو�أ من اكت�شافه قبل �أن يتطور
مما ي�ؤدي �إىل زيادة الوفيات نتيجة �صعوبة ال�سيطرة
على املر�ض.
ل��ذل��ك ف ��إن��ه ي�ج��ب ع�ل��ى طبيب الأ� �س �ن��ان يف عيادات
الرعاية ال�صحية الأولية مراعاة �إج��راء فح�ص فموي
دقيق للمر�ضى من عمر  40فما ف��وق للت�أكد من عدم
وجود �أي من الأعرا�ض التحذيرية املذكورة و خا�صة �إذا
كان املري�ض مدخنا �أو يتعاطى امل�شروبات الكحولية .
يف حالة وجود �أي من الأعرا�ض التحذيرية يجب �أخذ
املو�ضوع بجدية و حتويل املري�ض �إىل املركز التخ�ص�صي
التابع له .
مراقبة �صحة الفم والأ�سنان
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سرطان
الفم

عوامل الوقاية من سرطان الفم:

ماهو سرطان الفم؟

•الإقالع و االبتعاد عن التدخني ب�أنواعه يعد �أحد عوامل
الوقاية من �سرطان الفم ،فقد �أظهرت الأبحاث �أن الإقالع
عن التدخني ملدة خم�س �سنوات ي�ساعد على خف�ض معدل
خطورة الإ�صابة بن�سبة  % 50و �أن معدل خطورة الإ�صابة
لدى ال�شخ�ص املقلع عن التدخني ملدة ع�شر �سنوات ينخف�ض
لي�صبح كمن مل ي�سبق له التدخني .

�أ�صبح مر�ض ال�سرطان هاج�سا ي�ؤرق الكثري من النا�س،
خا�صة مع ازدياد حاالت الإ�صابة به ،فكثريا ما ن�سمع عن
�إ�صابة �أحدهم ب�سرطان الرئة �أو الدم �أو العظم ..كذلك
ف�إن الفم والبلعوم �أي�ض ًا عر�ضة للإ�صابة بهذا املر�ض.
فعندما يحدث خلل يف طبيعة اخل�لاي��ا املكونة لأحد
�أجزاء الفم مثل الل�سان �أو ال�شفاه �أو الوجنات �أو قاع الفم
�أو �سقف الفم ينتج عنه ظهور �أورام �أو تقرحات �أو تغري
م�صحوب ب�آالم خا�صة يف
يف لون الغ�شاء املبطن للفم غري
ٍ
املراحل الأوىل .
عوامل الخطورة لإلصابة بسرطان
الفم:

•التدخني.
•تعاطي امل�شروبات الكحولية .
•ا لإ �� �ص ��ا ب ��ة ب ��ا ل� �ف�ي�رو � ��س ا حل��ل��ي��م��ي ا ل �ب �� �ش��ري
(.Human Papiloma Virus ( HPV

•التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ب�شدة ( �سرطان ال�شفاه ).
•عوامل وراثية.
•حواف حادة لأحد الأ�سنان �أو احل�شوات �أو الرتكيبات.

•عدم تناول امل�شروبات الكحولية.
•تناول غذاء �صحي ( فواكه وخ�ضروات).
األعراض التحذيرية:

•ق��رح الفم التي ال تلتئم خ�لال � 3أ�سابيع بالرغم من
ا�ستخدام العالج.
•نتوءات �أو تكتالت يف �أحد �أجزاء الغ�شاء املبطن للفم مع
تغري اللون �إىل الأبي�ض �أو الأحمر.
•�صعوبة البلع �أو الكالم �أو حتريك الل�سان.
يف حالة مالحظة �أي من هذه الأعرا�ض خا�صة ملن لديه
�أحد عوامل اخلطورة يجب مراجعة طبيب الأ�سنان على
الفور لأن الت�شخي�ص املبكر حلاالت �سرطان الفم ي�ضمن
فر�ص عالج �أف�ضل للمري�ض ويقلل من �أثار املر�ض ،لذلك
ف�إن الزيارة الدورية لطبيب الأ�سنان من املمكن �أن تنقذ
حياة املري�ض.

•تفقد �أن�سجة الفم ومراجعة طبيب الأ�سنان عند وجود
�أحد الأعرا�ض التحذيرية.

