
 درعدی از پُشّدگی دىدان ٍا ةا فّظُر شّالىت 08پّظگّری 

 

 

 درعد کيد نی کيد. 08فّظُر شّالىت رهىد پُشّدگی دىدان را تا 

 21درعد کُدکان اِراىی در شو  68( ةّض از 6ةررشی ٍا ىظان نی دٍد اهلّو دىدان الزم آشّای داِهی)دىدان طهارً 
ضرهرت رغاِت ةَداطت دٍان ه دىدان الزم اشت ةا رهش ٍاِی از جهلٌ شالگی پُشّدً نی ةاطد، ةياةراِو غالهً ةر 

فلُراِدتراپی ه فّظُر شّالىت از پُشّدگی دىدان پّظگّری ىهائّم کٌ در اِو خغُص گفتگُی کُتاٍی دارِم ةا دکتر نژگان 
 نّرطفّػی کارطياس نصئُل ةَداطت دٍان ه دىدان نرکز ةَداطت اشتان نرکزی کٌ در ادانٌ نی آِد.

  
 * فّظُر شّالىت چّصت؟

ةٌ نػيی نَر ه نُم کردن ه ةصتو درز ه طّار اشت، فّظُر شّالىت نادً ترنّهی ه ٍم رىگ دىدان اشت کٌ تُشط آن طّارٍای 
 غهّق شعح جُىدً دىدان ٍا ةا آىَا پُطّدً تر ه ةدِو ترتّب طّارٍا کم غهق نی گردد.

  
 هک نی کيد؟* چگُىٌ فّظُر شالىت ةٌ پّظگّری از پُشّدگی ک

ِا اهلّو دىدان آشّای ةزرگ نی گُِيد)ةٌ  6نػهُالو اهلّو دىدان داِهی کٌ در دٍان کُدک رهِض نی کيد دىدان طهارً 
شالگی گفتٌ نی طُد(، در ةػضی از کُدکان، شعح جُىدً دىدان  6شالگی رهِض نی کيد ةٌ آن دىدان  6دلّل اِيکٌ در شو 

فره رفتگی ٍای غهّلی اشت کٌ ةا نصُاک زدن تهّز ىهی طُد ه خردً ٍای نُاد غذاِی  تازً رهِض ِافتٌ، دارای طّارٍا ه 6
ه نّکرهب ٍا در داخل اِو طّارٍا كرار گرفتٌ ه ةاغث پُشّدگی دىدان نی طُد؛ ةرای از ةّو ةردن اِو نظکل، كتل از اِيکٌ 

شّالىت کم غهق کردً،ةٌ ظُرِکٌ ةا نصُاک اِو طّارٍای غهّق پُشّدً طُىد دىداىپزطک طّارٍای غهّق را ةا نُاد فّظُر 
زدن شعح جُىدً دىدان ةراختی تهّز طُد ه ةدِو ترتّب از تجهع خردً ٍای نُاد غذاِی ه نّکرهب ٍا در داخل طّارٍا ه 

 اِجاد پُشّدگی جلُگّری خُاٍد طد.
  

 *ةَترِو زنان اىجام فّظُر شّالىت چٌ نُكػی نی ةاطد؟
هلّو فرعت ةػد از رهِض دىدان ه كتل از پُشّدً طدن آن نی ةاطد، ةا تُجٌ ةٌ اِيکٌ دىدان زنان اىجام فّظُر شّالىت در ا

)دهنّو دىدان آشّای ةزرگ داِهی(  7شالگی ه دىدان طهارً  6)اهلّو دىدان آشّاِی ةزرگ ه دائهی( در شو  6طهارً 
 6، از شو 6فّظُر شّالىت ةرای دىدان  شالگی در دٍان کُدک رهِض نی ِاةد، لذا ةَترِو زنان اىجام 22خدهداو در شو 

 شالگی نی ةاطد. 1-4شالگی ه ةرای دىدان ٍای آشّای طّری  21تا  22، از شو 7شالگی ه ةرای دىدان  0شالگی تا شو 
  

 *فّظُر شّالىت دارای چٌ نزاِاِی نی ةاطد؟
جٌ ةٌ غُارض ه درد ىاطی از آن در ىَاِت نی تُان گفت اشتفادً از اِو رهش ةٌ نيظُر پّظگّری از پُشّدگی دىدان ٍا، ةا تُ

ٍزِيٌ زِادی ةرای خاىُادً ٍا ىدارد، ٍهچيّو نُجب کاٍض ٍزِيٌ ٍای ةػدی ٍم نی گردد؛ ٍهچيّو فّظُر شّالىت تراپی 
ةدهن درد ةُدً ه ىّاز ةٌ تزرِق نادً ةی خصی ىدارد، اىجام فّظُر شّالىت ةدهن تراش دىدان اىجام نی طُد، ةياةراِو دىدان 

درعد از پُشّدگی شعح جُىدً دىدان پّظگّری ىهُدً،  08شالم ه دشت ىخُردً ةاكی نی ناىد. ةا فّظُر شّالىت نی تُان تا 
دكّلٌ نی ةاطد، ةالفاعلٌ پس از اىجام فّظُر شّالىت کُدک نی تُاىد غذا ةخُرد ه  2ندت زنان اىجام فّظُر شّالىت خدهد 



شال( ةر رهی دىدان ةاكی ةهاىيد، گاٍی اهكات ةٌ غلت  5شال ٍای زِادی )خدهد  نصُاک ةزىد. فّظُر شّالىت ٍا نی تُاىيد
جُِدن نُاد غذای شفت ه چصتيدً ناىيد آةيتات،نهکو اشت از جا کيدً ه طکصتٌ طُىد کٌ در اِو عُرت جَت اعالح ه كرار 

 دادن نُاد فّظُر شّالىت ةاِد ةٌ دىداىپزطک نراجػٌ طُد
 


