هم استانی گرامی با استفاده
از تــلــفــن هـــمـــراه و اســکــن
بــارکــد QRیا لینک ارسالی
از سامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۸
صدقه خــود را بــه آســانــی به
دست نیازمندان برسانید.
کمیته امداد
امام خمینی (ره)

خداحافظی

با مصلح شیروانی

صفحه 2
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فصل جدید همکاری در عمران استان

صفحه 2

دمای هوا  8درجه کاهش می یابد
2

کاهش  ۲۷درصدی آمار طالق
در فاروج
2
نگاهى به سريال «حرفه ای»

بازی های معمولی
با چاشنی هیجان و تعلیق

آیین توزیع  2هزار و  ۶۰۳سری لوازم گرمایشی
بین نیازمندان استان برگزار شد

4
ورزش
قدم به قدم تا قله

صفحه 2

چالش بزرگ برگزاری مسابقات سوارکاری در استان

همگام با کوهنوردان
در باباموسی
صفحه 3

کوهپیمایی در زمستان هم حال و هوای خاص خود را دارد؛ لباس های
بیشتری باید پوشید و تجهیزات ایمن تری به همراه خود برد اما این فصل هم
جذابیت های...

3

یک جراح و دندان پزشک تشریح کرد:

نکاتی مهم درخصوص بهداشت دهان و دندان
علل مهم تحليل لثه و درمان دندانقروچه در کودکان

یک جراح و دندان پزشک هم استانی ،نکاتی مهم درخصوص بهداشت
دهان و دندان را مطرح و در همین زمینه علل مهم تحليل لثه و روش
های توقف این رونــد و همچنین علت ایجاد درمــان دندا نقروچه در
کودکان و درمان آن را تشریح کرد .دکتر «مهین یاهوئیان» در گفت
و گو با روزنامه «خراسان شمالی» گفت :ارث و ژنتيك ،نحوه مسواك
زدن ،بهداشت ضعيف دهــان ودنــدان ،استفاده از دخانيات ،دنــدان
قروچه ،تغييرات هورموني به خصوص در خانم ها و دنــدان هاي كج
شده و روي هم قرار گرفته باعث تحليل يا عقب نشيني لثه مي شوند
كه موجب نمايان شدن حتي ريشه دندان ها مي شود .وی اضافه می
کند :از خيلي سفت مسواك زدن يا روش هاي غلط مسواك زدن باید
خــودداری شود .این جراح و دندان پزشک تصریح می کند :روزي 3
بار مسواك زدن و نخ دنــدان كشيدن ،از بروز بيماري لثه جلوگيري
مي كند .دکتر «یاهوئیان» با بیان ایــن که بــرای پيشگيري يا توقف
روند تحليل لثه چند نکته الزم است مورد توجه قرارگيرد ،در همین
مورد خاطرنشان می کند:
 حتم ًا از مسواك با برس نرم استفاده شود. حداقل دو بار در روز مسواك زده و نخ دندان استفاده شود. زيرنظر دندان پزشك خود از دهان شويه هاي آنتي باكتريالمثل كلرهگزيدين استفاده شود.
 از خميردندان هاي حاوي پيروفسفات استفاده شود. براي برداشتن جرم و رسوبات دنداني ،حتم ًا جرم گيري شود. درصورتي كه ريشه ها نمايان شده اند ،حتم ًا پيوند لثه انجامشود تا دندان ها از دست نرود.

I Iدرمان دندا نقروچه در کودکان

دکتر «یاهوئیان» در ادامــه ایــن گفت و گــو ،در خصوص علت ایجاد
دنــدان قروچه در کــودکــان و درمــان آن می گوید :دنــدان قروچه در
کودکان به معنای ساییدن دندا نها بههم است و این اتفاق معمو ًال

سایش متوسط مینا و گاهی عاج
دندان های نیش و آسیای شیری
از معمو لترین پیامدهای دندان
قروچه در کودکان است
زيرنظر دندان پزشك خود از دهان
شويه هاي آنتي باكتريال مثل
كلرهگزيدين استفاده شود

در هنگام خواب رخ میدهد ،اما برخی کودکان حین بیداری هم این
عمل را انجام میدهند.
کــارشــنــاس مسئول بهداشت دهــان و دنــدان دانــشــگــاه علوم پزشکی
دربــاره این ســوال که چرا کودکان دنــدان قروچه دارنــد ،می افزاید:
دالیــل موضعی ،عــوامــل سیستمیک و عــوامــل روانــی در ایــن خصوص
تأثرگذارند .دکتر «یاهوئیان» خاطرنشان می کند :دالیــل موضعی
مثل تــداخــات اکلوزالی (موقعیت نامناسب قــرار گرفتن دنــدان ها
روی هم) و ترمیمهای بلند یا وضعیتهای دندانی تحریک کننده،
عــوامــل سیستمیک شــامــل انــگ ـلهــای رود های ،بــرخــی کــمــبــودهــای
تغذیهای ،آلرژ یها و اختالالت غدد و
عوامل روانی ،شامل افزایش استرس یا اختالالت شخصیتی است.

I Iپیامدهای دندان قروچه در کودکان

ایــن جـــراح و دنـــدان پــزشــک درخــصــوص پــیــامــدهــای دنـــدان قــروچــه
در ک ــودک ــان اظــهــارمــی کــنــد :ســایــش مــتــوســط مــیــنــا و گــاهــی عــاج
دنــــدان هـــای نــیــش و آس ــی ــای شــیــری از مــعــمــو لتــریــن پــیــامــدهــای
دنــــدان ق ــروچ ــه در کـــودکـــان اســــت .ب ــه گــفــتــه وی ،ســایــش شــدیــد
دنــدا نهــا در اثــر دنـــدان قــروچــه ،در بــرخــی کــودکــان دارای عقب
افــتــادگــی ذهــنــی یــا فــلــج مــغــزی اتــفــاق م ـیافــتــد و م ـیتــوانــد بــاعــث

حساس شدن و به خطر افتادن حیات پالپ دندان شود .وی ادامه می
دهد :درد و ناراحتی عضالت جونده و مفصل گیجگاهی -فکی هم از
دیگر عواقب دندان قروچه است.
دکتر «یاهوئیان» دربــاره روش هــای درمــان دنــدان قروچه بیان می
کند :درمان باید از رو شهای ساده شروع شود و ابتدا باید تداخالت
اکلوزالی دندا نها توسط دندان پزشک شناسایی و حذف شوند؛ اگر
بیمار تداخالت اکلوزالی نداشت یا حذف آ نها منجر به بهبودی بیمار
نشد ،باید بــرای رد احتمال مشکالت سیستمیک ،وی را به پزشک
مربوط ارجــاع داد .وی تأکید می کند :اگــر ایــن  2روش موثر نبود،
یک وسیله از جنس پالستیک نرم (  )Night Gaurdبــرای محافظت
از دندا نها توسط دنــدان پزشک روی دندا نها قــرار داده و معمو ًال
اســتــفــاده از ایــن وسیله در چند مــاه باعث تــرک عــادت مـیشــود .وی
اضافه می کند :اگر به نظر میرسد که این عادت ،علت روانی دارد،
باید کودک را برای مشاوره به روان پزشک کودک ارجاع داد.
دکتر «یاهوئیان» مــی گــویــد :گاهی اوقــات سایش دنــدانــی بــه قــدری
شدید است که برای برطرف کردن حساسیت دنــدان یا جلوگیری از
آسیب به پالپ دندان ،روکشهای فلزی استیل توسط دندان پزشک
روی دندا نها قرار داده میشود.

