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 رعاية األسنان لكبار السن

الشيخوخة هي التقدم في العمر والتي نحتاج خاللها إىل بذل مزيٍد من الجهود للحفاظ عىل صحة الفم 

واألسنان في حالة جيدة.  

نظافة الفم
يرغب معظمنا في الحفاظ عىل صحة الفم واألسنان في حالة جيدة ألطول فترة ممكنة، 

وستستمر األسنان مدى الحياة بفضل الرعاية الجيدة لها. ويحمل روتينك فيما يتعلق بالنظام 

الغذائي، ونظافة الفم، واستخدام الفلورايد أهمية بالغة للحفاظ عىل صحة األسنان في حالة 

جيدة.

يجب عىل الجميع تفريش أسنانهم بمعجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد صباحًا ومساًء؛ علًما 

بأن أفضل األوقات لتفريش األسنان بعد اإلفطار وقبل النوم. وتحلَّ بالنتظام أثناء تنظيف 

أسنانك وتأكد من نظافة المسافات بين األسنان وخلف األسنان أيًضا. يمكن أن يكون خيط 

األسنان أو مسواك األسنان أو الفرش بين األسنان من وسائل المساعدة الجيدة. ول تنَس 

تنظيف لسانك أيًضا.

إذا كنت تملك طقم أسنان لكل أسنانك أو بعضها، فيجب إزالته من فمك كل ليلة. واحرص 

عىل تنظيف طقم األسنان مرة واحدة يومًيا لتجنب اللتهابات البكتيرية والفطرية، وذلك 

باستخدام فرشاة أسنان مناسبة )فرشاة أسنان( والصابون )zalo(. ول تستخدم معجون 

األسنان، ألنه غالبا ما يحتوي عىل مواد كاشطة والتي مع مرور الوقت قد تجعل من الصعب 

الحفاظ عىل نظافة أطقم األسنان. 

ستحدد صحة األسنان ما إذا كنت بحاجة إىل مكمالت فلورايد إضافية و/أو أنواع أخرى من 

وسائل المساعدة. وتحدث إىل أخصائي صحة/ طبيب األسنان بشأن كيفية الحفاظ عىل 

نظافة األسنان بأفضل شكل ونوع مكمالت الفلورايد التي قد تحتاج إليها.

النظام الغذائي
يأتي تناول وشرب الطعام الحلو والحامض بين الوجبات الرئيسية عىل رأس األسباب األكثر 

شيوًعا لتسوس األسنان. ويُعد تناول 4-5 وجبات خفيفة أفضل من الوجبات القليلة والكبيرة. 

وجديرٌ بالذكر أن األنظمة الغذائية المناسبة لصحتك بوجه عام هي أيًضا أفضل للحفاظ عىل 

صحة أسنانك. ويبقى الماء أفضل شراب.

الداء والدواء
من  األهمية بمكاٍن إخبار طبيب األسنان بأي أدوية تستخدمها قبل بدء عالج األسنان. 

ويحمل هذا األمر أهمية خاصة إذا كنت تستخدم مضادات التخثر ومستحضرات حمض 

أسيتيل الساليسيليك )األسبرين(. وتسبب بعض األدوية جفاف الفم كأثر جانبي. وبما أن 

اللعاب يساعد عىل حماية األسنان، فمن شأن جفاف الفم أن يزيد من خطر اإلصابة بتسوس 

األسنان. فإذا كنت تعاني من هذه المشكلة، فيجب عليك زيارة أخصائي صحة / طبيب 

أسنان لفحص أسنانك بشكٍل أكثر من المعتاد. وإذا كنت بحاجة إىل شرب أو مص أقراص 

استحالب بين وجبات الطعام للوقاية من جفاف الفم، فهناك العديد من الخيارات الخالية من 

السكر.

من األهمية بمكان فحص صحة األسنان بالكامل قبل كل جراحة قلب وعالج إشعاعي.

هناك عالقة واضحة بين استخدام التبغ وأمراض تجويف الفم المختلفة. وإذا كنت ترغب في 

التوقف عن استخدام التبغ، فاطلب المساعدة من أخصائي صحة/طبيب األسنان.

إذا كنت تتناول أي دواء، فقد تكون عرضة بشكل خاص ألمراض األسنان واللثة. احرص دائًما 

عىل إبالغ أخصائي صحة /طبيب األسنان عن أي أدوية تستخدمها واطلب المشورة.

 الحق بموجب قانون دائرة صحة األسنان
يمنحك قانون دائرة صحة األسنان الحق في الحصول عىل رعاية مجانية لألسنان من دائرة 

األسنان العامة إذا كنت تعيش في مؤسسة أو إذا كنت تتلقى الرعاية المنزلية خالل األشهر 

الثالثة الماضية أو أكثر.

اتصل بأقرب عيادة أسنان عامة للحصول عىل معلومات إضافية.
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