
دو بار مسواک و یک بار استفاده از نخ دندان روزانه برای جلوگیری از ایجاد پالک دندان

کووید19و ضرورت رعایت بهداشت دهان و دندان
از  دندان  و  دهان  بهداشت  رعایت 
ویروس  با وجود  ما  امروزه  ضروریات 
کروناست، چرا که مهم ترین راه ابتال از 
متوجه  باید  بیشتر  و  است  دهان  طریق 

ضرورت و خطرناک بودن بی توجهی به آن باشیم.
می  شود،  جمع  حلق  ته  در  کرونا  ویروس  که  آنجایی  از 
رعایت بهداشت دهان و دندان به صورت روزمره و استفاده 
از دهانشویه  هایی که به  ویژه اکسیدکننده هستند، ضروری 
است و مطالعات نشان داده می  تواند به میزان زیادی برای 
ارائه دهندگان خدمات سالمت و هم برای مردم موثر باشد. 
متخصصان توصیه می کنند افراد برای پیشگیری از ابتال به کرونا 
و عدم نیاز به مراجعه به دندان پزشکی، بهداشت دهان و دندان 
خود را رعایت کنند. به طور کلی توصیه دندان پزشکان برای 
پیشگیری از پوسیدگی دندان ، تداوم مسواک زدن و استفاده از 
نخ دندان به طور روزانه است. دندان پزشکان توصیه می کنند 
برای جلوگیری از ایجاد پالک روی دندان ها، روزانه یک بار 
از نخ دندان استفاده کنید و دوبار هم مسواک بزنید. به گفته 
متخصصان، بهتر است از مسواک های برقی استفاده کنید و هر 
بار حداقل، به مدت دو دقیقه دندان های خود را مسواک بزنید. 
در شرایطی که برای رسیدگی و بررسی وضعیت بهداشت 
این  ندارید،  به دندان پزشک دسترسی  و سالمت دندان ها 
کار، بهترین روش محسوب می شود. همچنین شست وشوی 
دهان، دوبار در روز با شوینده های مخصوص دهان که بر پایه 
الکل نیستند نیز روش خوبی است و همچنین برای کاهش 
تجمع پالک که منجر به التهاب لثه ها می شود، مناسب است. 
دندان پزشکان بر الکلی نبودن این دهانشویه ها تاکید دارند، 
چون میکروب های ریز دهان یک عنصر اصلی در حفظ 
سالمت سیستم ایمنی بدن است و استفاده طوالنی  مدت از 
دهانشویه های حاوی الکل یا خمیردندان های حاوی عناصر 
ضدباکتریایی مانند تری کلوسان یا ترکیبات دیگر می توانند 
سالمت میکروب های ریز دهان و درنتیجه ایمنی بدن را به 

شدت مختل کنند.
بر همین اساس توصیه می  شود در صورت سرفه یا عطسه 
جلو دهان  گرفته شود، از ماسک استفاده شود، دست ها نیز 

مرتب شسته شوند. ویروس سنگین است و ممکن است روی 
برخی سطوح تا چند روز باقی بماند، مثال بر روی پالستیک 
سه روز می ماند. بنابراین، باید نکات بهداشتی را رعایت 
کنیم. محیط دندان پزشکی هم از این قاعده مستثنی نیست. 
در عین حال حمایت های حاکمیتی هم باید از دندان پزشکان 
انجام شود. سیستم  های ساکشن دندان پزشکی عمدتا هوا را 
بازنمی گرداند. اما باید توجه کرد که این تجهیزات باید مکررا 
ضدعفونی شوند، اگر ساکشن از طریق مواد ضدعفونی کننده 

شست وشو و تخلیه شود، خطر انتقال صفر یا بسیار کم است.
خدمات دندان پزشکی به دو گروه کلی تقسیم می  شوند؛ خدماتی 
که تولیدکننده ترشحات هوایی هستند و برخی نیستند. خود 
دندان پزشک تسلط کامل دارد که براساس نوع خدمت چه 
اقداماتی را باید انجام دهد. بنابراین مراجعان خیالشان راحت 
باشد که در مطب  هایی که پروتکل را رعایت می  کنند و به 
صورت رسمی از سوی وزارت بهداشت اعالم می  شوند، 
خطر انتقال در آنها به حداقل می  رسد. در عین حال، خود 

دندان پزشک بیش از بیماران در معرض خطر است و بر 
همین اساس همه همکاران دغدغه یک ارائه خدمت استاندارد 
در شرایط همه گیری و بسیار خاص دارند. در عین حال 
دندان پزشکان برای رسیدن به یک استاندارد بهداشتی قابل 
قبول در مطب  هایشان نیازمند یکسری امکانات، تجهیزات 
و وسایل هستند که این تجهیزات هزینه بر است. بنابراین، 
باید بسته های حمایتی، طبق دستورالعمل شفاف و مشخص 
و همچنین تجهیزات برای دانشکده های دندان پزشکی و هم 
برای مطب ها و بخش خصوصی در اختیارشان قرار گیرد. 

بنابراین، در این حوزه هم نیازمند حمایت هستند.
برخی متخصصان توصیه می کنند از هرگونه دهانشویه یا 
خمیردندان  ضدباکتریایی استفاده نکنید. بهترین توصیه استفاده 
از خمیردندان های هیدروکسی آپاتیت است که نسبت به 
خمیردندان های حاوی فلوراید خاصیت ضدباکتری کمتری 
اما تاثیر مشابهی بر بازسازی مینای دندان دارند. با  دارند 
این حال برخی متخصصان می گویند که می توان از همان 
خمیردندان های حاوی فلوراید نیز استفاده کرد. داستان کرونا 
را هم اکنون تمام شده تلقی نکنید. بنابراین، اصول فاصله  
گذاری اجتماعی و حفاظت بهداشت فردی را به صورت 
کامل تا زمان ریشه  کنی کامل ویروس کرونا در کشور باید 
رعایت شود و در حال حاضر تعرفه و هزینه هایی که بابت 
خدمات دندان پزشکی در دانشکده  های دندان پزشکی اخذ 
می  شود، هزینه های حداقلی است. خدمات بهداشت دهان 
و دندان باید همگانی شود و به شکلی تحت پوشش قرار 
گیرد. از طرفی در این زمینه یک اشکال ساختاری وجود 

دارد که باید اصالح شود.
درباره آمار ابتالی دندان پزشکان به کرونا باید گفت در این 
زمینه آمار رسمی موجود نیست اما اینکه آمار ابتال در آن باال 
نیست، گواه این است که همکاران دندان پزشک در سراسر 
کشور صرف نظر از همه گیری کرونا، رعایت کنترل عفونت  شان 
نسبت به سایر رشته های پزشکی با توجه به ماهیت شغلی  شان، 
باالتر است و در حال حاضر هم با توجه به حساسیتی که 

مستندات علمی مطرح می  کنند، بیشتر رعایت می کنند.
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 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک

برای پیشگیری از بیماری های دهان و دندان، عالئم را جدی بگیرید

بیماری لثه و راه های حفظ سالمت دندان ها
بیماری لثه با ایجاد پالک در زیر خط لثه شروع می شود. 
که  است  باکتری  از  ماده چسبناک سرشار  دندان،  پالک 
زیر  استخوان های  و  لثه  درد  و  عفونت  باعث  می تواند 
آن شود. پالک، ورم لثه را نیز به دنبال خواهد داشت که 
مقدمه ای برای انواع بیماری های دهان و دندان است. وقتی 
صحبت از بهداشت و سالمت دهان و دندان می شود، منظور 
ما صرفا صاف و ردیف بودن دندان ها یا میزان سفید و 
براق بودن آن  نیست، موضوعی که اغلب به آن توجهی 
نمی شود، سالمت لثه هاست. حتی اگر دندان هایی سفید و 
یک دست داشته باشید، به این معنا نیست که از بیماری های 
لثه ایمن هستید چون اغلب این بیماری ها بدون درد هستند 
و کسی که به آن مبتال می شود ممکن است اصال متوجه 

بروز آن نشود.

بیماری لثه چیست؟
بیماری لثه با ایجاد پالک در زیر خط لثه شروع می شود. 
خونریزی  و  شدن  قرمز  حساسیت،  التهاب،  و  لثه  ورم 
لثه را نیز در پی خواهد داشت. خوشبختانه، تا وقتی که 
استخوان و بافت نگهدارنده  دندان  تحت تاثیر قرار نگیرد، 
باقی  درمان  بدون  اگر  اما  است  قابل درمان  بیماری  این 
بماند، باعث بیماری های پیشرفته تری می شود که بافت و 

استخوان زیر دندان ها را از بین می برد.

عالئم اولیه بیماری  لثه می تواند یکی از این موارد باشد:
 بوی بد دهان 

 ایجاد فاصله بین دندان  ها یا افتادن دندان های دائمی
 خونریزی شدید لثه 

 ورم و التهاب، حساسیت و قرمز شدن لثه 
 از بین رفتن بافت لثه روی دندان ها

بیماری های دهان و دندان قابل پیشگیری هستند. 

راه های حفظ سالمت لثه و دندان ها
1. نخ دندان بکشید

این  کنید.  استفاده  دندان  نخ  از  بار  یک  روزی  حداقل 
دندان ها  بین  از  برداشتن پالک و خرده های غذا  به  کار 

کمک می کند.

2. به طور منظم به دندان پزشک مراجعه کنید
دندان پزشک می تواند با بررسی لثه و دندان ها، عالئم اولیه 
بیماری را تشخیص دهد و قبل از پیشرفت، درمان می شوید 

و شرایط حادتر نمی شود.

3. از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده کنید
 خمیردندانی بخرید که عالوه بر خاصیت سفیدکنندگی 

حتما فلوراید داشته باشد.

4. دوبار در روز مسواک بزنید
سعی کنید بعد از هر وعده  غذایی مسواک بزنید و حتما 
زمان مسواک زدن روی زبان را هم تمیز کنید زیرا بسیاری 

از باکتری ها بین پرز های زبان نفوذ می کنند و سالمت لثه 
و دندان ها را به خطر می اندازند. حتما از مسواک مناسب 

استفاده کنید.

5. دهانشویه استفاده کنید
استفاده از دهانشویه، از التهاب لثه، تجمع پالک روی 

پیشرفت عفونت جلوگیری می کند.  لثه و 
عالوه بر آن، شستشوی دهان با این محلول، ذرات غذایی 
که حتی بعد از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان هنوز 

در دهان باقی مانده ، از بین می برد. 
و  هستند  قابل پیشگیری  دندان  و  دهان  بیماری های 
درمان  روند  بگیرید،  نادیده  را  بیماری  عالئم  اگر 

شد.  خواهد  طوالنی تر  بسیار 
و  سالمت  به  مربوط  نکات  ابتدا  از  است  بهتر  پس 

بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید.

6. سیگار را ترک کنید
سیگار یکی از شایع ترین علل بیماری های دهان و دندان 
ضعیف  را  بدن  ایمنی  سیستم  سیگار  که  آنجا  از  است. 

می کند، درمان عفونت لثه سخت تر می شود. 
همچنین اگر دوره درمان ورم لثه را می گذرانید، مصرف 
سیگار، مانع  کاهش التهاب لثه می شود و طول درمان را 

افزایش می دهد.
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