
 يدگي دندان در كودكانمهمترين عامل پوس

هاي دنداني كودكان ناشي از شير دادن به  بااليي از پوسيدگي درصد

بيشتر مادران در طول شب به دفعات مكرر و .: است كودك، هنگام شب

به او شير مي دهند غافل از اين كه همين  يا با هر بار بيدار شدن كودك

 .داردپوسيدگي دندانها  شير شبانه بيشترين تاثير را در

هاي كودك بعد از يكسالگي بايد شير  براي پيشگيري از پوسيدگي دندان

 .شب بصورت كنترل شده و نه به دلخواه كودك باشد

هاي غلط در برخي مادران اين است كه قاشق و يا پستانك  از عادت يكي

از اين كه در دهان كودك بگذارند به منظور تميز كردن،  كودك را قبل

 .خود مي گذارند هاناول آن را داخل د

هاي پوسيدگي زا وارد دهان شده و  با رويش دندانها، ميكروب همزمان

شود  كنند كه اين عادت غلط برخي مادران باعث مي مي شروع به فعاليت

زا زودتر وارد دهان كودك شوند و به همان  هاي پوسيدگي اين ميكروب

 .افزايش مي دهند هاي دندان را در كودك نسبت پوسيدگي

شود عمر  گفته مي يكي ديگر از باورهاي غلط در اين زمينه اين است كه

است  اين تصور باعث شده: دندانهاي شيري تا هفت سالگي است، گفت

 ۷۰حدود . تا در حفظ و بهداشت دندانهاي شيري سهل انگاري شود

هاي دنداني در سنين باال، ناشي از كم توجهي به  ناهنجاري درصد از

 .زود از دست دادن اين دندانها است و دندانهاي شيري



سالگي حفظ  ۱۲تا  ۱۰از دست دادن دندانهاي شيري كه بايد تا سن  زود

شود كه  پرشدن فضاي خالي آنها توسط دندانهاي مجاورمي شوند موجب

هاي دائمي وجود  تا جايي براي رويش دندان شود اين مشكل باعث مي

 .آيد فكي به وجود مي هاي دنداني و نداشته و ناهنجاري

تا  ۱۰افتادن دندانهاي شيري از شش و هفت سالگي آغاز و تا سن 

 .يابد سالگي ادامه مي۱۲

پيشگيري از مشكالت دنداني كودكان با رويش اولين دندان يعني  براي

بايد كودك را به دندانپزشك نشان داد و اين روند بايد  ماهگي۶از حدود 

 .كبار ادامه يابدماه ي ۶بطور متناوب يعني هر 
 


