ل���ذا ينصح مب���راع���اة ال��ع��ن��اي��ة بصحة
الفم واألسنان لتجنب املشاكل الفموية
والتقليل من حدتها

�إ�س�أل طبيب الأ�سنان
عن الطريقة ال�صحيحة

لتفري�ش الأ�سنان
و�إ�ستخدام اخليط الطبي

وزارة الصحــة
إدارة طب األس ــنان

مراقبــة صحـة الفـم واألسنان

كيفية العناية بصحة الفم واألسنان ؟
التحكم فى مستوى السكر بالدم .
ال��ع��ن��اي��ة ب��ن��ظ��اف��ة ال���ف���م واألس����ن����ان الطبيعية
والصناعية إن وج��دت بعد كل وجبة وإستخدام
اخليط على األقل مرة واحدة يوميا .
تفقد أى تغيرات فى شكل أو لون اللثة و أنسجة
الفم أوتغير فى وض��ع األسنان ومراجعة طبيب
األسنان فور مالحظة ذلك .
بالنسبة ملستخدمى أطقم األسنان يجب سرعة
مراجعة الطبيب عند مالحظة تغير فى أنسجة
الفم أو إذا أصبح طقم األسنان غير ثابت.
احل��رص على املراجعة الدورية لطبيب األسنان
لإلطمئنان على سالمة اللثة و األنسجة الداعمة
و إجراء ما يلزم من إجراءات وقائية أو عالجية .
عند زي��ارة طبيب األسنان البد من إبالغه بدقة
بالتاريخ املرضى و األدوية املستخدمة .
اإلمتناع عن التدخني .

هل من إحتياطات
عند زيارة طبيب األسنان ؟
البد من تناول وجبة مناسبة وجرعة العالج قبل
الذهاب لطبيب األسنان.
البد أن يكون طبيب األسنان على علم بالتاريخ
املرضى.
البد أن يكون مستوى السكر حتت السيطرة .
يفضل أن يكون املوعد فى الصباح وتكون اجللسات
قصيرة خالية من التوتر.
إذا لم يكن معدل السكر بالدم منتظم عندها البد
من تاخير أي اجراءات بعيادة االسنان مالم تكن
حالة طارئة او ضرورية.
تفضلوا بزي ـ ـ ـ ــارة موقعنا

www.smilekw.com
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عزيزي مريض السكري

ال تفقد

�أ�سنانك
.com

lekw
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ت�ؤكد الدرا�سات احلديثة على �أثر
مر�ض ال�سكري على �صحة الإن�سان
ب�شكل عام و على �صحة الفم و
الأ�سنان ب�شكل خا�ص  ،فمر�ضى
ال�سكرى هم �أكرث النا�س عر�ضة
للإ�صابة ب�أمرا�ض اللثة  ،كما �أن
هناك درا�سات تثبت �أن �أمرا�ض
اللثة املزمنة ت�شكل خطرا كبريا
للإ�صابة بداء ال�سكري.

عزيزي مري�ض ال�سكري

ال تفقد �أ�ســــنانك

جفـــــــاف الفـــــم :
قلة اإلفرازات اللعابية تؤدى إلى جفاف أنسجة
الفم ومن ثم تشققها وتسبب أالما مزعجة وصعوبة فى
بلع الطعام ،كذلك فإن جفاف الفم يعزز ضرر بكتيريا
البالك سواء على األسنان أو اللثة.

اإللتهابات الفطرية :
ي��وف��ران��خ��ف��اض ت��دف��ق ال��ل��ع��اب وإرت���ف���اع نسبة

كيف يؤثر السكري على صحة الفم واألسنان؟
تتلخ�ص امل�شاكل الفموية
ملر�ضى ال�سكرى فيما يلى

إلتهاب اللثـــــــــــة :
نظرا لضعف املناعة الطبيعية ونتيجة لدور بكتيريا
البالك ،كثيرا ما يعانى مرضى السكرى من تورم اللثة وسهولة
النزف وإنحسار اللثة عن األسنان وترسب اجلير ،مما يؤدى
إلى تآكل عظم الفك و تخلخل األسنان.

الحظ إنحسار اللثة وإنكشاف جذور األسنان

اإللتهابات الفطرية كبقع بيضاء اللون (أحيانا حمراء)
داخ��ل الفم وق��د تسوء لتصبح تقرحات مؤملة ه��ذا إلى

من املدهش أن الكثير من حاالت السكري
يتم إكتشافها ألول مرة في عيادات األسنان،
ذل���ك ألن ال��ت��غ��ي��رات ال��ف��م��وي��ة املصاحبة
للمرض تتشابه في معظم احلاالت.
تســوس األسـنان :
وذلك نتيجة قلة تدفق اللعاب وإفراز اجللوكوز
فى اللعاب ( لدى مرضى السكرى ) حيث يتخمر اجللوكوز
بفعل البكتيريا ويتكون احلمض الذى يؤدى إلى تسوس

السهم يوضح مقدار تآكل العظم

اجللوكوز في الفم البيئة املناسبة لنمو الفطريات ،وتظهر

األسنان.

جانب ما تسببه من صعوبة في البلع وإضعاف القدرة
على التذوق.

إلتهابات فطرية في سقف احللق

أثبتت ال��دراس��ات وج��ود إرتباط وثيق بني
إرتفاع السكر بالدم وحدة األعراض الفموية
وعلى اجلانب اآلخ��ر ف��إن إلتهابات اللثة
تؤدي إلى إرتفاع مستوى السكر بالدم.

