وزارة ال�صحة

•أطقم األسنان والتركيبات

ليعلم من ي�ستخدم الرتكيبات
ال�سنية وم��ن ي �ق��وم ع�ل��ى رعاية
م�سن� ،أن الأ�سنان ال�صناعية �سواء
الثابت منها �أو املتحرك يحتاج
�إىل العناية والتنظيف متام ًا مثل
الأ��س�ن��ان الطبيعية ،لذلك يجب
احلر�ص على تنظيف التيجان واجل�سور �ضمن عملية تنظيف
الأ�سنان الطبيعية ،وكذلك تنظيف �أطقم الأ�سنان املتحركة
ب�إ�ستخدام منظفات طبية خا�صة واملحافظة عليها من الك�سر �أو
اجلفاف ومراجعة طبيب الأ�سنان عند ال�شعور بعدم ثبات الطقم
�أو �إذا كان هناك �أى �شكوى منه.
"راجع مطوية العناية ب�أطقم الأ�سنان املتحركة"

�إن التقدم بالعمر يف حد ذات��ه لي�س �سبب ًا لأغلب امل�شاكل
الفموية ،لكن عدم العناية يف املراحل العمرية املبكرة بالإ�ضافة
�إىل احل��االت ال�صحية امل�صاحبة للتقدم بالعمر مثل �إلتهاب
املفا�صل الذي قد يجعل من تفري�ش الأ�سنان و�إ�ستخدام اخليط
عم ًال �صعب ًا و�أي�ضا �ضعف املناعة وتناول الأدوي��ة قد ت�ؤثر على
�سالمة �أن�سجة الفم.
اتب��اع الع��ادات الصحي��ة الس��ليمة م��ن
الصغر وتفقد األس��نان واللثة وأنسجة الفم
والحرص على زيارة طبيب األسنان ،يساعد
الجميع عل��ى اإلحتفاظ بصحة فموية جيدة
في سنوات العمر الذهبية والماسية.

العناية الفموية في

•سرطان الفم

الفح�ص الطبي الدوري من العادات ال�صحية التي تو�صي بها
الكثري من الهيئات العاملية مثل منظمة ال�صحة العاملية ومركز
ال�سيطرة على الأمرا�ض وغريها من الهيئات وذلك للت�شخي�ص
املبكر ل�سرطان الثدي وعنق الرحم والربو�ستاتا ...وكذلك
�سرطان الفم �إن وجد ،خا�صة ملن �أعمارهم فوق ( 40عام ًا).
لذلك فمن ال�ضروري احلر�ص على الفح�ص ال��دوري حتى ملن
فقد �أ�سنانه الطبيعية لأن �إكت�شاف هذا املر�ض مبكر ًا �سيح�سن
فر�صة العالج.
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•تسوس األسنان

من الطبيعي أن تتميز كل مرحلة من
عمر اإلنس��ان بصف��ات واحتياج��ات خاصة
فيم��ا يتعلق بالصحة عام��ة وبصحة الفم
واألسنان خاصة.

هناك �إعتقاد خاطئ ل��دى الكثريون ب��أن ت�سو�س الأ�سنان
ي�صيب الأطفال والبالغني فقط ،والواقع �أن ت�سو�س الأ�سنان من
امل�شاكل ال�شائعة لدى امل�سنني حيث �أن ( )10 / 9من امل�سنني
مم��ن يحتفظون ب�أ�سنانهم لديهم ت�سو�س �أ�سنان خا�صة يف
جذورالأ�سنان .

ومن هذه المراحل بلوغ الكبر ،فالتقدم
بالعمر عملية طبيعية في حياة اإلنس��ان،
يصاحبه��ا تغي��رات فس��يولوجية وغي��ر
فس��يولوجية نتيج��ة لح��االت صحي��ة أو
إلجراءات عالجية دوائية أو غير دوائية.

لذلك يجب على جميع الأفراد يف خمتلف الأعمار االلتزام
بار�شادات الوقاية من ت�سو�س الأ�سنان من خالل الإق�لال من
ال�سكريات والن�شويات واملواظبة على تفري�ش الأ�سنان وبالطريقة
ال�صحيحة التي حتافظ على اللثة ومتنع انك�شاف اجلذور.

ويف ه��ذه الأ��س�ط��ر �سنتناول بع�ض حت��دي��ات �صحة الفم
والأ�سنان يف ال�سنوات الذهبية واملا�سية من العمر.

•جفاف الفم

يعاين البع�ض من قلة �إفراز اللعاب �إما نتيجة حلاالت �صحية
�أو ك�آثار جانبية لأحد الأدوية �أو العالج بالإ�شعاع وهذا ي�ؤدي �إىل
�صعوبة البلع والكالم وحتى تذوق الطعام مما ي�سبب �إح�سا�س
�شديد بعدم الراحة وق��د يكون ع�لاج ه��ذه امل�شكلة ب�سيط �إذا
حتدث املري�ض مع طبيبه فيمكن ا�ستبدال الدواء ب�آخر �أو اتباع
بع�ض الن�صائح التي تعني على التغلب على هذه احلالة.

•التهاب اللثة

هذا امل�صطلح يحمل وراءه معنى �أكرب مما توحي به الكلمة
لأن احلالة ال�صحية قد تت�ضمن �أك�ثر من التهاب ن�سيج اللثة
ال��وردي املحيط بالأ�سنان بل ميتد االلتهاب �إىل عظم الفك
و�إىل الأربطة التي تث ّبت الأ�سنان مما ي�ؤدي �إىل تقلقل الأ�سنان
وفقدانها ويحدث هذا نتيجة لرتاكم البالك على حواف اللثة
وح��ول الأ�سنان حيث تفرز البكرتيا الأحما�ض وال�سموم التي
تهاجم وتدمر �أن�سجة اللثة والعظم ،وي��زداد �أثر هذا الإلتهاب
بطول بقاء البالك على الأ�سنان.
لذلك ف�إن تفري�ش الأ�سنان وا�ستخدام اخليط وزيارة طبيب
الأ�سنان بانتظام �سي�ساعد على الوقاية من التهاب اللثة عن
طريق التخل�ص من هذه الطبقة امل�ؤذية التي تتكون مبعدل �أ�سرع
لدى امل�سنني.

