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 بهداشت دهان و دندان درسالمندان
  مقدمه :

سالمند به كسي گفته مي شود كه در اثر باال رفتن سن تغييرات مهم عملكردي در بدن او رخ داده است. دركشور ما همانند 
 سال 60بسياري از كشورهاي جهان به دليل بهبود شرايط بهداشتي، متوسط طول عمر افراد باال رفته و تعداد سالمندان باالي 

 سال در كشورمان زندگي مي كنند. بنابراين شناخت 60 ميليون سالمند باالي 4افزايش يافته است. در حال حاضر بيش از 
تغييرات جسمي و رواني در سالمندان و تأثيري كه اين تغييرات روي مراقبتهاي بهداشت دهان و دندان اين گروه مي گذارد، كمك 

 ).5-18 (شكل مي كند تا بهورزان بتوانند خدمات بهتري به سالمندان ارائه نمايند

                               
 تغييرات جسمي در سالمندان:

اين تغييرات عبارتند از خاكستري شدن يا از دست دادن موها، كم شدن قدرت بينايي، شنوايي، چشايي،  تغيير در ميزان و كيفيت 
بزاق (به علت مصرف دارو)، افزايش پوسيدگي ريشه، بيماريهاي لثه، از دست دادن دندان، تحليل استخوان فك به دليل پوكي 

استخوان و افزايش بروز سرطان دهان (با توجه به استفاده از دخانيات)، بيماري پاركينسون، پوكي استخوان، ضايعات 
 )، صاف و براق شدن سطح زبان( به علت B12سفيدرنگ متعدد در مخاط دهان، التهاب مخاط دهان (به علت كمبود ويتامين 

)، التهاب دهان ناشي از نيكوتين سيگار، عفونتهاي قارچي( در افرادي كه دست دندان دارند) و واريس Bكمبود ويتامين 
 وريدهاي زبان.

 تغييرات رواني در سالمندان:
تغييرات رفتاري و شخصيتي همراه با باال رفتن سن ايجاد مي شود. بيماري كه از افسردگي و اضطراب رنج مي برد، در اجراي 

دستورات مراقبتهاي بهداشت دهان و دندان دچار مشكل مي شود. بعنوان مثال از دست دادن دندانها همراه با از دست رفتن قدرت 
 چشايي و اشتها مي تواند سبب تضعيف روحيه گردد.

بعضي از بيماريهاي مزمن در افراد مسن مثل التهاب مفاصل، افزايش فشار خون، ديابت و بيماريهاي قلبي- تنفسي و مغزي- 
عروقي عالوه بر اينكه عملكرد ارگانهاي بدن را مختل مي كنند، بر بافتهاي داخل دهاني بخصوص لثه نيز اثر گذاشته و آنها را 

 مستعد خونريزي و عفونت مي كنند.
 خشكي دهان در سالمندان: 

 اختالل در عملكرد غدد بزاقي مي تواند سبب خشكي دهان شود.
 استفاده از بعضي داروها

 اشعه درماني
 شيمي درماني

 بعضي بيماريها
 مشکالتی که به علت خشکی دهان ايجاد می گردد.

 سوزش دهان
 اشكال در جويدن و بلعيدن

 اشكال در نگهداشتن دست دندان
 تغييرات در حس چشايي

 كاهش اشتها
 افزايش پوسيدگي دندانها

 
 افزايش سن باعث بروز :5-18شكل 

تغييراتي اجتناب ناپذير در دهان و فك و 
 صورت افراد مي گردد. 
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اگر فرد مسني با دندانهاي طبيعي دچار خشكي دهان گردد، مي تواند جهت كاهش عوارض آن از نخ دندان و مسواك حداقل دو 
بار در روز (حتمًا يكبار قبل از خواب) استفاده نمايد. همچنين استفاده از فلورايد، محلولهايي به عنوان بزاق مصنوعي (با 

 ليوان مايعات ساده در روز،  عدم استفاده از سيگار (و ساير انواع دخانيات)، استفاده 8 تا 6توصيه دندانپزشك)، مصرف حداقل 
 از محلول آب نمك رقيق چندين بار در روز و جويدن آدامس بدون قند جهت افزايش فعاليت غدد بزاقي توصيه مي شود.

 :   پروتزهاي دنداني در سالمندان
پروتز يك جانشين مصنوعي براي يك عضو يا بافت از دست رفته است كه به منظور تأمين زيبايي يا كار آن عضو يا هر دو 

استفاده مي شود. پروتز دنداني هم يك جانشين مصنوعي براي يك، چند يا تمام دندانهاي از دست رفته است كه جهت تأمين كار 
 دندانها و زيبايي فك و صورت استفاده مي شود.

 انواع پروتزهاي دنداني:
 پروتزهاي دنداني دو نوعند: متحرك يا ثابت:

پروتز متحرك: بيمار مي تواند آن را از دهان خود خارج كند كه خود بر دو نوع كامل و ناكامل يا پارسيل مي باشد. پروتز متحرك كامل . 1
 ).5-19(شكل  .يك «دست دندان» است كه وقتي بيمار كليه دندانهاي هر دو فك خود را از دست داد، از آن استفاده مي كند

 

            
 
 

                    
 

             
 مراقبت از دندانهاي طبيعي:

سالمنداني كه داراي دندانهاي طبيعي مي باشند، تميز كردن پالك ميكروبي مهمترين اصل در مراقبت بهداشت دهان و دندان آنها 
در منزل مي باشد. اين عمل عالوه بر جلوگيري از ايجاد پوسيدگي دندان و بيماريهاي لثه اي سبب خوشبو شدن دهان نيز 

مي گردد. مسواك زدن مطابق روشي كه قبًال توضيح داده شده است، براي اكثر افراد مسن با مسواك نرم توصيه مي شود. در 
افرادي كه تحليل لثه (در نواحي مشخصي از دهان) دارند، استفاده از مسواك بسيار نرم آنهم با حركات چرخشي بر سطوح 
دنداني و با فشار ماليم در نواحي تحليل توصيه مي شود. استفاده از خمير دندان با توجه به مزاياي وجود فلورايد و كمك به 

 برطرف كردن پالك و رنگ روي دندانها الزامي مي باشد (البته به شرطي كه خمير دندان را قورت ندهند).
 مراقبت از دندانهاي مصنوعي:

 
دست دندان  :5-19شكل 

كامل، پروتزي متحرك است و 
زماني تجويز مي شود كه بيمار 

كليه دندانهايش را از دست داده 
 باشد. 

 
پروتزهاي متحرك  :5-20شكل 

پارسيل از دو بخش فلزي و غير 
فلزي كه داراي دندانها و قسمتي 

 . شبيه لثه است، تشكيل شده اند

 
 پروتزهاي ثابت به :7-21شكل 

گونه اي در دهان بيمار قرار 
مي گيرند كه قابل خارج شدن 

 نيستند. 
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مراقبت از پروتز كامل (دست دندان): بعد از هر وعده غذايي پروتز متحرك بايد از دهان خارج و ابتدا با آب شسته شود.  .1
سپس با مسواك و خمير دندان، تمام سطوح بخصوص سطحي كه در تماس با مخاط دهان مي باشد از خرده هاي مواد غذايي 
باقيمانده تميز گردد. روش مناسب ديگر استفاده از مسواك به همراه صابون غير معطر و يا مايع ظرفشويي مي باشد. توجه 

 داشته باشيد از پودر هاي ساينده به هيچ وجه جهت تميزكردن دست دندان استفاده نكنيد.
عالوه بر تميز كردن دست دندان بعد از هر وعده غذايي، پس از خارج كردن آن بايد دهان را بطور كامل با آب گرم يا محلول 

 نمكي رقيق شست و در صورت امكان با يك مسواك نرم لثه ها را تميز كرد و با انگشت، لثه ها را ماساژ داد.
. مراقبت از پروتز متحرك ناكامل (پارسيل): بعد از هر وعده غذايي، پروتز متحرك از دهان خارج مي شود و طبق آنچه در 2

بحث پروتز كامل مطرح گرديد، تميز مي شود. سپس دندانهاي باقيمانده به كمك مسواك و نخ دندان تميز مي شود. اين افراد بايد 
از دو مسواك استفاده نمايند. يكي براي تميز كردن پروتز و ديگري براي تميز كردن دندانهاي طبيعي كه در داخل دهان قرار 

 دارند.
. مراقبت از پروتز ثابت: در رابطه با مراقبت از پروتزهاي ثابت بايد گفت كه پس از هر وعده غذايي، پروتز ثابت را مي توان 3

 با برس، نخ دندان و مسواك مخصوص، تميز كرد. جهت اطالعات بيشتر حتمًا بايد با دندانپزشك مشورت شود. 
 نكات مهم:

به افراد مسن توصيه مي گردد در هنگام تميز كردن پروتز دندان، ظرف آب پالستيكي را كه تا نيمه پراست زير دست  •
خود قرار دهند تا در صورتيكه پروتز از دستشان افتاد صدمه نبيند. در موقع شستن به بيمار توصيه مي شود كه پروتز 

را بين انگشت شست و اشاره خود محكم بگيرد و مسواك بزند. نبايد آنرا در كف دست نگه داشت، چون اگر دست 
 دندان از دست بيفتد، ممكن است دو تكه شود.

عالوه بر استفاده از مسواك جهت تميز كردن پروتز، مي توان دست دندان را به صورت هفتگي در يك محلول  •
 به مدت نيم ساعت ]يك قاشق چايخوري مايع سفيد كننده خانگي (وايتكس) داخل حدود نيم ليتر آب[ضدعفوني كننده 

قرار داد. بعد از خارج كردن دندان مصنوعي از محلول تميز كننده، پروتز بايد كامًال زير شير آب شسته شود و سپس 
داخل دهان قرار گيرد. البته الزم به ذكر است كه نبايد محلول وايتكس را براي تميز نمودن پروتزهاي پارسيل استفاده 

 نمود؛ زيرا ممكن است سبب كدر شدن قسمت فلزي آن گردد.
با توصيه دندانپزشك مي توان از قرصهاي پاك كننده جهت بر طرف كردن رنگ و جرم پروتز روزي يكبار استفاده  •

 نمود.
به افراديكه از پروتز استفاده مي كنند توصيه مي شود در طول روز اگر زماني را خارج از منزل بسر مي برند و غذا  •

 مي خورند، وسايل الزم جهت تميز نمودن دندانها و نيز پروتز خود را بهمراه داشته باشند.
در طول شبانه روز دندانهاي مصنوعي متحرك بايد براي مدتي از دهان خارج شود تا مخاط دهان كه تحت فشار  •

دندانهاي مصنوعي در هنگام غذا خوردن بوده است، استراحت كند و به وضعيت طبيعي خود برگردد. توصيه ميشود 
  ساعت دست دندان درآورده شود كه بهترين زمان براي اين مدت هنگام خواب مي باشد.8حدود 

پس از تميز كردن دست دندان در شب و قبل از خواب بايد آن را در ظرفي پر از آب قرار داد تا آب از دست ندهد و  •
 تغيير حجم پيدا نكند. توصيه شود كه هيچگاه دست دندان را وارد آب داغ نكرده و يا با آب داغ شستشو داده نشود.

اگر فردي كه از دست دندان استفاده مي كند دچار تورم و درد و تحريك بافتهاي دهان شد، به او توصيه نماييد كه دست  •
 دندان را از دهان خارج كند و حتمًا او را به مركز بهداشتي درماني ارجاع نماييد.

به هيچ وجه جهت اصالح و تطابق دست دندان با بافتهاي دهان از سمباده و يا وسايل ساينده و چسبهاي آماده استفاده  •
ننماييد. چون تطابق قرارگيري دندانها در مقابل هم در فكين بهم مي خورد و پس از آن نمي توان بدون آنها از دست 

 دندان استفاده نمود.
 ماه 12 تا 6تمام بيمارانيكه داراي دست دندان هستند حتي اگر از نظر خودشان مشكلي نداشته باشند، بايد حداقل هر  •

 يكبار به دندانپزشك جهت معاينه مراجعه نمايند.
 در موارد زير توصيه مي گردد بيمار را به دندانپزشك ارجاع نماييد: •
 اگر دندان مصنوعي لق است. •
 اگر دندان مصنوعي به لثه ها فشار مي آورد. •
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 اگر در هر قسمتي از دهان زخم ايجاد شده است. •
 اگر قسمتي از دندان مصنوعي شكسته است. •
 اگر بيمار نمي تواند با دست دندان غذا بخورد. •
 اگر پس از خارج كردن آن احساس كند لثه برجسته شده است. •

 مراقبت دهان و دندان در بيماران ناتوان و بستري:

در افراد مسني كه از نظر فيزيكي به شدت ناتوان مي باشند و يا به داليل بيماريهاي خاص قادر به رعايت بهداشت  •
 دهان و دندان خودشان نمي باشند، بايد اقدامات بهداشتي زير توسط كسي كه از آنها نگهداري مي كند، صورت گيرد:

اگر بيمار در تختخواب مي باشد، با قرار دادن چندين بالش در زير سر، سر او به صورتي بلند شود كه سرش  •
 روبروي صورت شما قرار گيرد. سپس يك حوله تميز و يك ظرف روي سينه، در زير چانه او قرار دهيد.

اگر بيمار روي صندلي چرخدار قرار دارد، در پشت او قرار بگيريد و يك دست خود را در زير چانه او و سرش را  •
بر روي بدن خود تكيه دهيد. حوله را بر روي سينه به صورتي قرار دهيد كه شانه هايش را هم بپوشاند و ظرفي را بر 

روي پاي بيمار يا بر روي ميز جلوي صندلي بيمار كه به او نزديك است قرار دهيد و يا اينكه اگر بتوانيد صندلي 
 چرخدار را نزديك دستشويي ببريد.

مسواك كردن را طبق روش توصيه شده در بحث رعايت بهداشت دهان و دندان انجام دهيد و از نخ دندان نيز استفاده  •
 نماييد.

 اگر لبهاي بيمار خشك و ترك خورده هستند، با وازلين چرب كنيد.  •
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