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History

 یحذف نسج پوسیده دندان بصورت تهاجم: ترمیمی مدرندندانپزشکی
 خدمات پیشگیرانه در دندانپزشکیفقدان
 صعودی پوسیدگیسیر

 رویکرد ترمیمیمشکالت:
 بودن دندان ترمیم شده به پوسیدگیمستعد
 در عمر ترمیممحدودیت
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 به تدریج رشد و گسترش دندانپزشکی پیشگیری1970از
کاهش محسوس پوسیدگی در کشورهای صنعتی

CARIES ARREST

دیدگاه کنترل پوسیدگی:

 (کوه یخ)کنترل پوسیدگی تا نیمه خارجی عاج
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History



گیپوسیدریسکارزیابی

 احتمال وقوع واقعه مضر یا بیماری: یا خطرریسک

 ایعه اولیهتخمین بروز پوسیدگی جدید یا پیشرفت ض: خطر پوسیدگیارزیابی
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پوسیدگیخطرارزیابیاهداف

 عات نیاز شدت خطر پوسیدگی به منظور انجام خدمات پیشگیرانه، دفارزیابی

پیگیریبه ارزیابی بعدی و تعیین جلسات 

 پوسیدگیعوامل موثر در ایجاد تعیین

 (رادیوگرافیتهیه )به اقدامات تشخیصی اضافی نیاز تعیین
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 زمینه ساز بستر مناسب جهت تغییر رفتار در بیماران

 ا هر دو پیشگیرانه، درمان های ترمیمی یاقدامات برای ارائه گیری کمک به تصمیم

 شدهپیش آگهی مداخالت برنامه ریزی بهبود

 کارایی اقدامات پیشگیرانه انجام شده در جلسات گذشته بررسی
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پوسیدگیخطرارزیابیاهداف



تورریسک فاکشناسایی
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 بیماری در حضور ریسک فاکتور احتمال افزایش

 فاکتورریسک احتمال بروز بیماری با حذف کاهش

پزشکیتاریخچه

دندانپزشکیمعاینهوتاریخچه



(گذشتهوفعلیهایبیماری)عمومیسالمتوضعیت

کنندهناتوانیاسیستمیکهایبیماریبهابتال

فعلیداروهای

دهانخشکی
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دهانخشکیعللشایعترین
داروها
سیستمیکیهابیماری
گردنوسرنواحیرادیوتراپی
درمانیشیمی

:پزشکیتاریخچه



 فعلیپوسیدگی فعالیت ضایعات وضعیت

سفیدعالیم اولیه بیماری مثال وجود ضایعات پوسیدگی به صورت لکه های

 در گذشتهوضعیت پوسیدگی

 قبلیهای متعدد ترمیم
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:دندانپزشکیمعاینهوتاریخچه



یافتهرویشتازهدندان

عریاندندانیهایریشهوجود

نامرتبهایدندان

پالکگیردارایمناطقسایریاعمیقدندانیشیارهای

پالکگیرمناطقایجادبهشدهمنجردندانپزشکیهایدرمان

ارتودنسیفعالدرمان
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:دندانپزشکیمعاینه



 حاضروضعیت بهداشت دهان و کیفیت آن در حال

 (در آب آشامیدنی مصرفی)برخورداری از فلوراید طبیعی میزان

 یهخمیردندان یا دهانشووضعیت برخورداری از فلوراید موضعی از طریق

وضعیت رژیم غذایی در حال حاضر

مشکالت تغذیه ای

رژیم غذایی پوسیدگی زا

تغذیه طوالنی با شیشه شیر
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:دندانپزشکیمعاینه



اقتصادی-اجتماعیوضعیت

اجتماعی-اقتصادیپایینسطح

دندانپزشکیمنظممراقبتدروالدینپایینآگاهی

محیطیعوامل

باخانوادهمحیطدرکودکDMFTباال
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نکودکادرپوسیدگیخطرارزیابی

کودکیدورانشایعبیمارییدندانپوسیدگی
عمومیسالمتتهدید
جامعهوهاخانوادهمالیبار

قطبیپوسیدگیالگویدارایجوامع
پوسیدگیخطرارزیابیاهمیت
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خطرکممتوسطپرخطرسال5تا 0خطر پوسیدگی عوامل
بیولوژیک

بلهداردفعالپوسیدگیپرستار/مادر
بلهداردپاییناقتصادی-اجتماعیطبقهپرستار/والد

بلهکندمیمصرفروزدرقندینوشیدنییاوعدهمیان 3زابیشکودک

بلهودرمیتختبهمصنوعیشدهاضافهیاطبیعیقندحاویشیشهباکودک

بلهداردخاصیسالمتنیازهایکودک

هامراقبت
بلهندکمیدریافتفلورایدمکملیاکافیفلورایددارایآشامیدنیآبکودک

بلهودشمیزدهمسواکفلورایدحاویخمیردندانباروزانهصورتبهکودکبرای
بلهکندمیدریافتایحرفهدرمانگرطریقازسطحفلورایدکودک
بلهاستبرخورداردندانپزشکیایحرفهمراقبتازکودک
بالینیهاییافته

بلهداردرفتهدستازیاپرشده،پوسیدهسطحیکازبیشکودک
بلهداردمیناییضایعاتیاسفیدلکهکودک
بلهداردپرکردگییاآشکارپوسیدگیکودک
بلهداردپالکدندانهایشرویکودک
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خطرکممتوسطپرخطرخطر پوسیدگی افراد شش سال و باالترعوامل

بیولوژیک
بلهاستپاییناقتصادی-اجتماعیطبقهازبیمار
بلهکندمیمصرفروزدرقندینوشیدنییاوعدهیانم3ازبیشبیمار
بلهداردخاصیسالمتنیازهایبیمار 

هامراقبت
بلهکندمیدریافتکافیفلورایددارایآشامیدنیآببیمار

بلهزندمیزدهمسواکفلورایدحاویخمیردندانباروزانهصورتبهبیمار

بلهکندمیدریافتایحرفهدرمانگرطریقازسطحیفلورایدبیمار
بله)باکتریضد،زایلیتول(خانگیکمکیابزارهای

بلهاستبرخورداردندانپزشکیایحرفهمراقبتازبیمار

بالینیهاییافته
بلهدارددندانیبینپوسیدگیضایعهبیشتریایکبیمار
بلهداردمیناییضایعاتیاسفیدلکهبیمار

بلهاستکمبیماربزاقجریان
بلهداردنقصدارایترمیمبیمار
بلهدارددهانیداخلدستگاهبیمار



دکانکودرپوسیدگیخطرارزیابیهایبرنامه

 ر برنامهبزاق در هخطر بر اساس پرسشنامه و مشاهدات کلینیکی و تست ارزیابی

CAT

CARIOGRAM

CAMBRA
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پوسیدگیخطرارزیابیهایبرنامههدف 

 پوسیدگیکمک به تیم درمانگر در شناسایی افراد با خطر باالی

 پوسیدگیشناسایی عوامل مداخله گر و حفاظت کننده در زمینه

دگی تهیه برنامه های پیشگیرانه و جلسات مراقبت منظم بر اساس خطر پوسی

18

18



.Iخطر پوسیدگی کم

.IIخطر پوسیدگی متوسط

.IIIخطر پوسیدگی زیاد
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ارزیابی خطر پوسیدگی بیمار 
2006در سال   ADAبر اساس  معیار



کمپوسیدگیخطر

 سنیتمامی رده های

پوسیدگیهیچگذشتهسالسهدرincipient ثانویهیااولیهدارحفرهیا
استنداشتهوجود

اشدبنداشتهوجودکندزیاداستممکنراپوسیدگیخطرکهعاملیهیچ.
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(سال6زیرکودکان)متوسطپوسیدگیخطر

یپوسیدگهیچگذشتهسالسهدرincipientوجودثانویهیااولیهدارحفرهیا
.استنداشته

داردوجود،کندزیاداستممکنراپوسیدگیخطرکهعاملیکحداقل.
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زیرمواردازهریک(سال6باالیافراد)متوسطپوسیدگیخطر:

پوسیدگیدویایکوجودincipientهگذشتسالسهدرثانویهیااولیهدارحفرهیا

پوسیدگیگذشتهسالسهدرincipientنداشتهوجودثانویهیااولیهدارحفرهیا
.داردوجودکندزیاداستممکنراپوسیدگیخطرکهعاملیکحداقلامااست،



زیرمواردازهریک(سال6زیرکودکان)زیادپوسیدگیخطر:

پوسیدگیتعدادهرگذشتهسالسهدرincipientوجودثانویهیااولیهدارحفرهیا
استداشته

داردوجوددهدافزایشراپوسیدگیخطراستممکنکهمتعددیعوامل
پاییناجتماعیاقتصادیوضعیت
فلورایداپتیمممیزانبهدسترسیعدم
دهانخشکی

(سال6باالیافراد)زیادپوسیدگیخطر

پوسیدگیضایعهبیشتریاسهگذشتهسالسهدرincipientیااولیهدارحفرهیا
.استداشتهوجودثانویه

دهدافزایشراپوسیدگیخطراستممکنکهمتعددعواملوجود.

فلورایداپتیمممیزانبهدسترسیعدم

دهانخشکی



 پوسیدگیکنترل رویکرد

 دندانپزشکیهمکاری مناسب بیمار با تیم نیازمند

 تمام مراحل تشخیص، پیشگیری، ترمیم، پیگیریدر

 انامکمثبت دندانپزشک به کمترین مداخله و حفظ ساختمان دندان در حد نگرش

عدم مداخله زودهنگام
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دندانپزشکی محافظه کارانه



وضعیت پالپ

عمق ضایعه

 ساختمان دندانی قابل نگهداریوسعت

ارزیابی خطر پوسیدگی بیمار
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دندانپزشکی محافظه کارانه
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