


 بسم اهلل الرحمن الرحیم



 مراقبت دهان و دندان در گروه های هدف

 

 دکتر سمیه حیدری

 متخصص ارتودنسی



 سال 5تا  3مراقبت دهان و دندان دركودكان 



 .است شكر حاوي غذاهاي مصرف پوسیدگي، ايجاد اصلي عامل

 هاي میكروب توسط اسید تولید  ←  زمان گذر دقیقه 5 تا 2  ← قند حاوي غذايي مواد مصرف

 پوسیدگي ايجاد  ←  دندان معدني بافت شدن حل  ← دهان در موجود

 

 خوردن، از پس و كند مي استفاده قندي مواد از روز در بار چند كودك كه است اين مهم نكته

 .مانند مي باقي دندان با تماس در مدت چه برای مواد اين



 .براي كودك استفاده كردجايزه يا پاداش از شیريني و شكالت به عنوان  نبايد •

مواد كمك به پاك شدن و تحريك غدد بزاقي به علت غذاهاي سفت و حاوي فیبر خوردن  •

 .غذايي از سطح دندان ها براي كودك مفید است

، مسواك بزنند و يا حداقل دهان خود را  پس از هر بار غذا خوردنكودكان را تشويق كنید كه  •

 .با آب بشويند

 .را تا حد ممكن از رژیم غذايي كودك حذف كنیدشیريني هاي چسبنده  •

كودكان و اثرات مخرب آن روي دندان شربت هاي دارويي مادران بايد به قند زياد موجود در  •

 .هاي كودك توجه نمايند

 .صورت گیردهمراه با وعده هاي اصلي غذا مصرف شیريني ها بهتر است كه  •



 دبستاني پیش كودكان براي زدن مسواك آموزش

 

  سن اين در فرزندشان كه كنند مي احساس ساله 5 تا 3 كودكان والدين كه اين وجود با

  اصلي نقش اما است،  آورده دست به را هايش دندان كردن تمیز براي الزم هاي مهارت

   .است والدين عهده به كودكان اين در دندان و دهان بهداشت رعايت



 ساله 5تا  3مسواك زدن براي كودكان 

 

كودك سر خود را كمي به سمت عقب مي . قرار مي گیردپشت سر كودك يكي از والدين  •

 .مي كند تكیهبرد و به بازوي چپ پدر يا مادر 

دندان ها استفاده  مسواك زدن كودك با يك دست كنار زده شده و از دست ديگر براي  گونه •

 مي شود

دندان ها به طور افقي به حركت داخلي، خارجي و جونده مسواك با ماليمت روي سطوح  •

 .درمي آيد

 .همین موقعیت براي استفاده از نخ دندان نیز كارايي دارد •





 .باشد مي دندان نخ از استفاده شروع زمان معموال سنین اين •

 

 .است ضروري نزديك تماس با دنداني بین تماس نواحي براي دندان نخ از استفاده •

 

  هاي دندان بین طبیعي طور به كه اي فاصله به توجه با و شیري هاي دندان دوره در •

  توصیه (آسیا های دندان) عقب هاي دندان براي تنها دندان نخ از استفاده دارد، وجود جلو

 .شود مي



  باعث دندان، نخ از استفاده يا و زدن مسواك هنگام در كودك مقابل در والدين قرارگیري •

 .ماند مي حمايت بدون نیز او سر و شده كودك اضطراب

 

  حاوي خمیردندان از توان مي ،خمیردندان ندادن قورت شرط به سني دوره اين در  •

 .نمود استفاده فلورايد

 

 آموزش .نكنید استفاده خشونت از كودك دندان كردن مسواك براي وجه هیچ به •

 به .باشد عملي صورت به و كودك مداوم تشويق با بايد دندان و دهان بهداشت رعايت

  كودك از سپس و بزنند مسواك را خود هاي دندان كودك حضور در والدين كه ترتیب اين

 .كند مسواك را خود هاي دندان ايشان حضور در كه بخواهند

 

 



  رسمي برنامه در بايد كودك دندان و دهان از مراقبت سالگي، 5 پايان تا سالگي 2 سن از •

 دندان و دهان وضعیت ،مراجعه بار هر در بنابراين .شود منظور كودكان رشد سالیانه پايش

  به مربوطه بهداشتي هاي توصیه و گردد مي ثبت كودك مراقبت پرونده و بررسي كودك

 .شود مي ارائه والدين

 

 شده  سیاه کامال ،پوسیده دندان فرم؛ در •

   عالمت با شده کشیده یا افتاده دندان و

 .شود می مشخص (×) ضربدر



  رويش در تاخیر جدول” در قرمز رنگ با که سنی تا ها دندان رويش عدم صورت در •

 عالمت دندان، همان راست سمت مربع در شده، مشخص “شیري هاي دندان

 .دهید ارجاع را كودك و گذاشته ضربدر



 .دهید ارجاع، كودك را پوسیدگيدر صورت وجود  •

 

 .كنید پیگیريطبق دستور عمل ارجاع،  وضعیت را  •

 

  تغذيه، نخ دندان كشیدن،  مسواك زدن، اهمیت دندان هاي شیريتوصیه هاي الزم در مورد  •

آموزش   كودكو سپس خود  والدينطي اين سال ها را به عادات دهاني نادرست صحیح و 

 .دهید



 سالگي 6اهمیت دندان هاي شیري و دندان 



اين تصور كه دندان هاي شیري اهمیتي ندارند چون به زودي جاي خود را به دندان   •

 .استرايج و در عین حال كامال اشتباه هاي دائمي مي دهند، تصوري 

 

را بر عهده وظايف اساسي دندان هاي شیري تا زماني كه در دهان حضور دارند،   •

 .دارند

 

 .  در دهان باقي مي مانندسالگي  12تا بعضي از دندان هاي شیري  •



 وظايف دندان هاي شیري

 

 حفظ فضاي الزم براي رويش دندان هاي دائمي •

 .دندان هاي دائمي محسوب مي شوندراهنماي رويش صحیح   دندان هاي شیري، 

دندان هاي  جابه جايي و نامرتب شدن دندان هاي شیري، سبب زود از دست رفتن  

دائمي به  دلیل كمبود فضا خواهد شد كه درمان آن هزينه بااليي را به خانواده  

 .تحمیل خواهد كرد 

در دهان باقي بماند، باعث بروز بیش از زمان الزم در صورتي كه دندان شیري  

 .مشكالت رويشي براي دندان هاي دائمي خواهد شد 





 كمك به رشد و تكامل صورت •

 .زود كشیدن دندان هاي شیري مي تواند مانع رشد مناسب فك شود 

 اهمیت در جويدن و هضم غذا •

در صورت پوسیدگي تعدادي از دندان هاي شیري،  تغذيه مناسب دچار اشكال شده  

 .و سالمت كودك با مشكل مواجه خواهد شد 

 اهمیت در تكلم و تلفظ حروف •

 آسیب به جوانه دندان هاي دائمي •

دندان هاي شیري، ممكن است باعث آسیب رسیدن به جوانه دندان عفوني شدن  

كج شدن دندان و  نقص در شكل ، تغییر رنگدائمي زيرين شده و مشكالتي نظیر  

 .  را سبب شودهاي دائمي  

 



 سالگي 6دندان 

 

سالگي، به همین  6،  به دلیل رويش آن در سن (6دندان ) اولین آسیاي بزرگ دائمي  •

 .عنوان معروف است

 جايمناسب، در  زماناست و اگر در الگوي رويش ساير دندان هاي دائمي اين دندان  •

صحیح خود رويش يابد، مي توان  انتظار داشت كه ساير دندان ها هم در محل مناسب 

 .رويش يابند

  پشت آخرين دندان شیريمحل رويش اين دندان،  •

 .است(  E: دندان آسیاي دوم شیري) 

 



 .است كه در دهان ظاهر مي شوداولین دندان دائمي اين دندان،  معموال•

 

و بدون افتادن جانشین دندان شیري نمي شود دنداني است كه اولین  سالگي، 6دندان •

 .دندان شیري،  رويش مي يابد

است و براي تمیز نگه داشتن  شیريبه همین دلیل اكثر والدين تصور مي كنند كه اين دندان 

 .  آن تاكید و تالش نمي كنند

ولي به داليلي كه ذكر . در دهان باقي بماندتا پايان عمر اين در حالي است كه اين دندان بايد 

 .از دست برودشده و ممكن است  پوسیدهاز ساير دندان هاي دائمي  زودترشد،  

 .را در آينده سبب خواهد شد مشكالت متعدد دنداني ، 6كشیدن و از دست دادن دندان 



 سال  11تا  6مراقبت دهان و دندان در كودكان 



 :آغاز می شوددوره دندانی مختلط سالگی  6از  •

  دائمی،و دندان های می افتند به تدریج  شیریدر این دوره سنی دندان های  

 .می یابند رویش 

 . داشتجانشینی نخواهند ببینند و از بین بروند، دائمی صدمه  اگر دندان های 

 .از دندان های دائمی مخصوصا از همین دوره سنی بسیارمهم است نگهداری 

 

مصرف و  نخ دندان کشیدنو ضرورت مسواک کردن در این دوره باید مرتب به کودک و والدین  •

 .را یادآوری نمودصحیح مواد قندی 

 

نتیجه . از نظر دهان و دندان کنترل شودحداقل سالی یک بار ساله باید  11تا  6هر کودک  •

 .  داده شودآموزش های الزم شده و  ثبتمعاینات کودک باید هر بار 



 دندان های شیری

 دندان های دائمی



 :دهید ارجاعدر صورت مشاهده موارد زیر کودک را 

 

 در رویش دندان های دائمیسال  2تاخیر بیشتراز باقی ماندن دندان های شیری با  •

 در لب ها، گونه ها یا دهانضایعه مشکوک وجود  •

 آسیای شیریدر دندان های  پوسیدگیوجود  •

 دائمی در دندان های پوسیدگیوجود  •

 بیماری لثهوجود عالئم  •

 جرم دندانیوجود  •

 در دندان هااحساس درد  •

 





 :از بیماری های دندانی در این سن شاملپیشگیری  روش های

 

 مسواک و نخ دنداناستفاده دقیق و منظم از 

 (ماهه 6فواصل )توسط دندانپزشک فلوراید تراپی منظم و یا دهان شویه فلوراید استفاده از 

 دندان های آسیای دائمی( فیشور سیالنت)شیار پوش 



 عادات غلط دهانی در کودکان

 

 :توسط چند عامل کنترل می شودمحل قرار گیری دندان ها 

 .که به دندان فشار می آورد زباننیروی ناشی از •

 .که دندان را در جای خود نگه می دارد  عضالت لب و گونهنیروی  •

 دندان مقابلنیروی حاصل از فشار  •

 

بین این نیروها سبب باقی ماندن دندان ها در جای خود  تعادلدر حالت طبیعی، وجود 

  .می شود

به هم خوردن نظم  ، سبب تعادل نیروهای فوق را به هم بزنندعادات غلط دهانی که 

 .دندان ها و ایجاد مشکالتی در سیستم دندانی خواهد شد



 :در کودکانعادات غلط دهانی از جمله 

 

 گاز گرفتن لب •

 قرار دادن زبان بین دندان ها •

 جویدن ناخن •

 جویدن گونه •

 (دندان قروچه)فشار دادن دندان ها بر روی هم  •

 مکیدن انگشت •

 جویدن اشیا •

 مکیدن پستانک •



 گاز گرفتن لب 

 

 .می شودکج شدن دندان ها سبب  •

 .از لب باالستلب پایین قرمزتر و حاشیه لب مشخص نبوده در این کودکان معموال  •

 .بر لب مشخص استفشار دندان ها محل  •

 .مشهود استخشکی لب به دلیل پاک شدن مکرر چربی های لب،  •

 .می تواند به ترک این عادت کمک کندکرم های مرطوب کننده استفاده از  •



 ها دندان بین زبان دادن قرار

 

 .کرد خواهد جلوگیری ارتودنسی مشکالت از بسیاری از ،پایین سن در عادت این اصالح •

 کننده کمک عادت این تشخیص در تواند می چانه و پایین لب عضالت حد از بیش انقباض •

 .باشد

  دندان ینب دهان جلویی قسمت در و شده باال های دندان جلوزدگی سبب عادت این تکرار•

 غیرممکن جلو های دندان با زدن گاز حالت این در .کند می ایجاد فاصله پایین و باال های

 .شد خواهد



 جویدن ناخن

 

 .به این عادت مبتال شودسالگی  2از ممکن است کودک  •

 .، باید به این عادت شک کردنیاز به کوتاه کردن ناخن پیدا نمی کننددر کودکانی که  •

 .شودسایش دندان های جلو تکرار این عادت می تواند سبب  •



 قروچه دندان

 

 .افتد می اتفاق جونده عضالت انقباض دلیل به بیشتر عادت این •

 این تکرار سبب هم، به ها دندان سایش صدای شنیدن از کودک خوشایند حس است ممکن •

 .شود عادت به آن تبدیل و کار

 تاخیر ایجاد با تواند می ولی شد نخواهد ها دندان نظمی بی سبب خود خودی به عادت این •

   .شود مشکل بروز سبب ،دائمی های دندان رویش در اشکال و

 .شد خواهد عقب های دندان سایش سبب عادت، این یافتن ادامه •



 انگشت مکیدن

 

 .شود می دیده بییشتر اند، بوده محروم مادر شیر با تغذیه از که کودکانی در معموال •

 و فک فرم و شکل در بسیاری عوارض ،سالگی 4 سن از بعد تا عادت این ادامه صورت در •

 .شد خواهد ایجاد ها دندان

 عقب سمت به شیب ،باال فک در قدامی های دندان جلوزدگی ،کام تنگی کودکان این در •

 توان می را فک جلوی در پایین و باال های دندان نرسیدن و پایین قدامی های دندان در

 .کرد مشاهده

 کننده کمک خواب هنگام در کودک وضعیت به توجه و انگشتان معاینه آن، تشخیص برای •

 .بود خواهد



 مکیدن پستانک

 

معموال مشکلی در سیستم دندانی ایجاد سالگی  4یا  3تا سن استفاده از پستانک  •

 .نمی کند

از قبیل شب مشکالت دیگری جدا کردن کودک از پستانک اگر با زور باشد، می تواند  •

 .ادراری به وجود بیاورد



 دهانی غلط عادات اصالح

 

 مساله به نسبت کودک آگاهی سطح بردن باال دهانی، عادات کردن ترک برای راه بهترین •

 .است

  .باشد کننده کمک تواند می است، عادت تکرار حال در که زمانی در کودک به یادآوری •

 .باشد حد از بیش نباید کودک به یادآوری البته

 .باشد موثر عادت ترک در تواند می معلمان و دوستان از گرفتن کمک و تشویق •

 .دهید ارجاع درمانی مراکز به را او دهانی غلط عادات بر کودک پافشاری صورت در •

 زمان در حتی ولی .هستند مساله این با مواجهه درمانی روش ،شکن عادت وسایل •

 از و کرد متقاعد دهانی عادت کردن ترک برای را کودک ابتدا باید نیز، وسایل این از استفاده

 .گرفت کمک یادآوری برای ابزاری عنوان به فقط وسایل این





 ها دندان شکستگی و دیدگی آسیب

 

  کفش ،کردن دعوا ،بینایی ضعف نظیر عواملی اثر در ها دندان شکستگی و دیدگی آسیب •

 .بیفتد اتفاق تواند می خوردن زمین و نامناسب

 .است تر شایع سالگی 10 تا 9 سنین در و ها پسربچه در ها دندان شکستگی •

 .شوید جویا را حادثه چگونگی و مکان ،زمان ؛خونسردی حفظ ضمن موارد این با مواجهه در •

 کار به از ،شود نمی باز دهان فک، شکستگی دلیل به اگر .کنید معاینه دقت با را دهان •

 .کنید خودداری زور بردن

 دائمی های دندان جوانه دیدگی آسیب باعث تواند می ،شیری های دندان به صدمه •

 .است باالتر سال 3 زیر سنین در احتمال این .شود زیرین



 :دهید ارجاعدر موارد زیر کودک را به مراکز درمانی 

 دندان شکستگی •

 از محل شکستگی خونریزی •

 دندان لقی یا جا به جایی •

 لثهپارگی، له شدگی یا خونریزی از  •

 دهانکبود شدن  •

 دندان های دو فکعدم جفت شدن و یا نظم دندان ها به هم خوردن  •

 آن از محل خودبیرون زدگی دندان یا فرو رفتن  •

  دندان از دهانبیرون افتادن  •



 دهان از دندان افتادن بیرون

 

 .شود می دندان کامل افتادن بیرون باعث جلو، های دندان به ضربه اوقات گاهی •

 توجه با و دارد وجود دائمی دندان جوان دیدن صدمه امکان چون ،شیری های دندان مورد در •

  دائمی های دندان اولین جزء دندانی قوس جلوی قسمت در دائمی های دندان که این به

 .نیست خاصی اقدام به نیاز شوند، می ظاهر دهان در که هستند

  شانس شود، داده قرار خود جای در دندان تر سریع چه هر ،دائمی های دندان مورد در •

 .یابد می افزایش آینده در دندان نگهداری



  آب یا آب مالیم فشار زیر ریشه و داشته نگه دست با را دندان تاج باید شرایط این در •

  ریشه سطح بر خارجی آلودگی که حدی در تنها) .شود تمیز شده سرد جوشیده

 (.نماند باقی

 .شود پاک دست یا پارچه با آن ریشه خصوص به و دندان نباید وجه هیچ به •

 درمانی مرکز به را بیمار بالفاصله و داده قرار مرطوب محیطی در را دندان باید سپس •

 .داد ارجاع

  گوشه) بزاق ،نمکی شستشوی سرم ،شیر دندان نگهداری برای محیط بهترین •

 (سرد شده جوشیده آب ترجیحا) آب موارد، این به دسترسی عدم صورت در و (دهان

 .است



 درستی به را دندان ،ریشه شستشوی از پس دندانپزشک، به دسترسی عدم صورت در •

  بیمار از و گذاشته دندان روی را دار نم تمیز پارچه یا گاز تکه یک ،داده قرار خود محل در

 ارجاع را بیمار سپس و دارد نگه خود جای در را آن مقابل، دندان یا دست فشار با بخواهید

 .دهید

 

  کزاز واکسن نوبت یک باشد، آلوده زخم و نشده کامل بیمار واکسیناسیون که صورتی در •

 .کنید تزریق بیمار به





 باال فک تنگی

 

 

 پایین، فک در خود مقابل های دندان به نسبت ،باال فک عقب های دندان موارد این در •

 .گیرند می قرار تر داخلی

 .شود جلویی های دندان در زده بیرون نمای سبب تواند می ،کام شدن شکل V و تنگ •

 های دندان دوره در آن خود به خود اصالح ،شیری های دندان در مشکل این وجود صورت در •

 .گرفت نخواهد صورت دائمی



 .کرد اقدام مشکل این درمان به نسبت باید ممکن زمان اولین در •

 

  سالگی 15 حدود تا ارتودنسی متحرک پالک از استفاده با ناهنجاری این درمان امکان •

 .کرد اقدام آن درمان به نسبت جراحی روش به باید آن از پس و دارد وجود



 جلو بودن فک پایین –عقب بودن فک باال 

 

 

 .داشته باشد مقعراین ناهنجاری سبب می شود که نیمرخ کودک حالت  •

 

نسبت به دندان جلوتر بودن دندان های قدامی فک پایین برای تشخیص آن، بهترین عالمت  •

 .های مقابلشان در فک باالست



 .استسالگی  8تا قبل از برای درمان کوچکی فک باال، بهترین زمان  •

 

 .داد ارجاعاین مشکل باید کودک را به مرکز درمانی به محض مشاهده  •



 عقب بودن فک پایین –جلو بودن فک باال 

 

 

 .داشته باشد محدباین ناهنجاری سبب می شود که نیمرخ کودک حالت  •

 

 .قرار می گیردچانه کوچک بوده و عقب داشته و فک باال حالت جلو زده دندان های  •



 4بیش از وقتی که بیمار دندان ها را بر هم جفت می کند، دندان های انسیزور باال،  •

 .از دندان های انسیزور در فک پایین، جلوتر قرار می گیرندمیلی متر 

 

بهترین زمان برای درمان این ناهنجاری با استفاده از وسایل متحرک ارتودنسی، در  •

 .استسالگی  13تا  11پسرها بین و در سالگی  11تا  10دخترها، 




