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  :فرستنده                                                                                                   
  

                                                                                            موسسه                                                                                                                                              

                                                                                                                            
  مادران امروز                                                                                                                                                                   

    

  

  

   

  

  
     

   
  

  

  

    

  

   

  

  
     

   
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي موسسه مختصري از فعاليت �

 :برگزار شد    در موسسه  زير هاي هبرنام  و اسفندبهمن  هما در  
  )خانم فاطمه صهبا ( رفتار با كودك  گام  •
  )نژاد خانم  ماريا ساسان( رفتار با كودك  گام  •
   )ايرانپورفاطمه خانم (رفتار با نوجوان گام •
  )خانم فاطمه صهبا( ارتباط كالمي  گام  •
  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشوييگام •  
  )نژاد خانم ماريا ساسان(ل خشم كنترگام •  
  )آقاي محمود سلطاني (بازي و انديشه   گام •
 )خانم شيوا موفقيان ( كودك و نوجوان رشد جنسيگام  •

  
  )خانم مريم احمدي  ( مديريت بر خودگام •
  )خانم مريم احمدي(هدفمندي كارگاه •
  )خانم مريم  احمدي (  )پدراني  ويژه(وقت خوب  كارگاه•
  )خانم مريم  احمدي  () ي پدران ويژه( خانوادگي هاي  جلسه كارگاه•
  )خانم مريم احمدي  (  )ي نوجوان ويژه( نگاهي به مد كارگاه•
   )خانم مريم احمدي  (  نه گفتن  كارگاه•
  

  اسفند  ي  ماهانه سخنراني �
ي   پرسـش و پاسـخ دربـاره      ي اسفند ماه با موضـوع         جلسه 

 ذبي طـاهره جـ  دكتـر   خانم   با كارشناسي   دندانپزشكي   لمساي
  درمحل موسـسه  صبح  11 تا 9ساعت از  1/12/85شنبه   ز سه رو

  . برگزار شد
  . چهار آمده است ي  در صفحهجلسه   اين ي خالصه

���  

� ��  
     

  ي شماره

  56 و55

  ي داخلي             خبرنامه
                    موسسه 

                مادران امروز
  

  

  

 1511715111-تهران
عصر ـ باالتر از  خيابان ولي

   ي شهيد بهشتي  ـ  كوچه
  ـ زيرزمين9افروزـ شماره دل

  15115- 451پستي  صندوق
  تلفن و دورنگار

 88728317 و 88715424

info@.madaraneemrooz.com 
www.madaraneemrooz.com  

  

  

  :گيرنده 
  

  

  

  

  

  

  1385 اسفندبهمن و    

  2007 مارسفوريه و 
  1427 صفرمحرم و 

  

  

  

        در بهار نودر بهار نودر بهار نودر بهار نو

  بريم ها مي بهار انديشه را به خانه

  
  

  !دوستان عزيز 
به ديدار نوروزي با     ، ازظهر بعد 7 تا   3ساعت  از   )14/1/1386( از تعطيالت نوروزي      بعد ي  شنبه  اولين سه 

  .يافته است  اختصاصيكديگر درموسسه
  . داريم مي  گرامي را  مقدمتان و  هستيم شما  راه به  چشم

  

  

 با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري
  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  ها ارتباطات و همكاري �
يـا   زيـر ارتبـاط    ها ونهادهاي نابا سازم و اسفند    بهمن   هاي  درماه

  : ايم همكاري داشته
انجمـن   آشـيانه كـودك ،    وزشـي پويا،  هـاي آم     انجمن پژوهش 

انجمـن جهانديـدگان   ديدگان اجتمـاعي ،       حمايت و ياري آسيب   
 جبهه سبز ، جمعيـت      تاالر هنر، انتشارات پيك ادبيات ،   ،  مهرشاد

سازمان حفاظت از محـيط     ،زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست       
ي داوديـه ،   شـوراياري محلـه   شوراي كتـاب كـودك ،    زيست ، 

هاي آمـوزش از راه دور موسـسه           گزينه ، گروه   مهندسان مشاور 
در شهرهاي قائم شهر، بابل ، ساري ، تنكابن ، رامسر و رشت ،              

 ، موسـسه كنـشگران داوطلـب ،   نيا  موسسه پژوهشي كودكان د   
  موسسه نوآوران پارس ، موسسه همياران غدا 

  
  هاي خارج از موسسه برنامه �

  هاي فرهنگ  خانه،ها  شهرداري،فرهنگسراها 

 ي  اصـول اوليـه    موضـوع    بـا برگزاري يك جلسه سخنراني     • 

خانم سهيال طاهري و همراهـي       با كارشناسي آموزش خانواده   
  ي فرهنگ حافظيه  خانهدر  خانم افسانه شهرزاد

 ورود بـه   بـا موضـوع   پرسش و پاسـخ   ي    جلسهبرگزاري يك   • 

كرمي  و همراهي خـانم   خانم مرضيه شاه   با كارشناسي دبستان  
  آور   ي فرهنگ مهر خانهدر زاد افسانه شهر

  
  مهدهاي كودك

ماريـا   خـانم بـا كارشناسـي     تـشويق و تنبيـه      گام   برگزاري• 
  اه ستاره باغ درمهدكودك زاده ريبامقدس فخانم وهمراهينژاد ساسان

  
  ها مدرسه
اصـول اوليـه     بـا موضـوع   يك جلـسه سـخنراني      برگزاري  • 

مراهـي  فاطمـه صـهبا و ه     خانم  با كارشناسي   آموزش خانواده   
ــوداني   ــدانا آج ــانم مان ــازان   در خ ــده س ــه آين ــستان دختران             دب

   )7ي منطقه( 
بهداشت فردي و     با موضوع   يك جلسه سخنراني   برگزاري• 

هنرسـتان   در شـيوا موفقيـان     خانم  با كارشناسي    رشد جنسي   
  )  7ي منطقه ( دخترانه مقدم سامان 

ت آمـوزش   ضروربا موضوع   سخنراني  برگزاري يك جلسه    • 
آزاده  و همراهـي خـانم       فاطمـه ايرانپـور   با كارشناسـي     خانواده
    ) 2ي   منطقه( نژاد  دبيرستان دخترانه پاكدر رضايي 
بـا كارشناسـي خـانم        هـاي زنـدگي     مهارتبرگزاري گام     • 

    ) 6ي   منطقه( دبستان دخترانه ايمان كرمي در  شاهمرضيه 
ـ   با موضوع  سخنراني يك جلسه   برگزاري•  رورت آمـوزش   ض

كرمي و همراهـي خـانم        ه شاه با كارشناسي خانم مرضي    خانواده
  ) 6ي   منطقه(الهدي اهنمايي بنتر مدرسهدر زاده  حسن افسانه
 بـا كارشناسـي خـانم    رفتار با كودك دبـستاني    گام برگزاري•

   ) 13ي   منطقه(  الدين دخترانه سيدجمال دبستان در زهرا سليماني

بـا كارشناسـي خـانم       با كودك دبستاني  رفتار   گامبرگزاري   •
پـسرانه   دبستاندر پور    سهيال طاهري و همراهي خانم فرزانه توانا      

   )4ي   منطقه( عباس وزان شهيد

با كارشناسي خـانم مرضـيه       رفتار با نوجوان    برگزاري گام      •
ي مدرسـه راهنمـاي   در  كرمي و همراهي خانم نسرين لطفـي          شاه

   )1 ي  منطقه ( پسرانه دارالفنون
 )3 ي  منطقه( در دبستان رفاه    و كتاب    جشن بازي برگزاري   •

  اي از اعضاي داوطلب هاي بازي و قصه و عده با همكاري گروه
 در دبـستان شـهيد جعفـري            و كتاب  جشن بازي برگزاري   •
اي از    هاي بازي و قـصه و عـده         با همكاري گروه  ) 16ي    منطقه( 

  اعضاي داوطلب
  

  ساير مراكز
ــزاري • ــبرگ ــخنراني  ي ــسه س ــا موضــوعك جل ــه ب ــاري ب  ي

  خـانم  رشناسـي كـا باپيـشرفت تحـصيلي      برايآموزان    دانش
مجموعـه  در  پـور     سهيال طاهري و همراهي خـانم فرزانـه توانـا         

   فرهنگي هنري تهران 
بلـوغ   بهداشـت    بـا موضـوع   برگزاري يك جلسه سـخنراني       •

انا  فرحناز مددي و همراهي خانم ماند       خانم  رشناسيكا بانوجوان  
  مجموعه فرهنگي هنري تهران  آجوداني در 

هوشمند  مهين    خانم  رشناسيكا باكودك  رفتار با برگزاري گام  •
در  فرحنـاز مـددي       خـانم    رشناسـي كا بارفتار با نوجوان       گام   و

معاونـت  و  ي سازمان آب      شوراياري محله  مسجدالرضا به دعوت  
  المت ي س  اداره- تهران5فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه 

  
و  هـا  ها ، سمينارها ، همـايش  كارگاهشركت در �

   ساير مراكزيها ، نشستها نمايشگاه
آقـاي  (  مـديريت اسـتراتزيك    ي  كارگاه دو روزه  شركت در  •

  كنشگران داوطلبموسسه به دعوت  ) سيامك جواليي
خـانم  ( هاي شبكه بهداشت و حقوق بـاروري   شركت در جلسه  •

  )سيمين بينا 
پيرامون فرهنگ از طريق تربيـت  ه بحـث   شركت در كارگا  •

  )كرمي  خانم مرضيه شاه(   به دعوت موسسه نوآوران پارس فرزند
ــاه  • ــركت در كارگ ــراي    روزه4 ش ــشاركتي ب ــنجي م ي نيازس

مديريت بحران هاي غيردولتي با عنـوان    سازي سازمان   ظرفيت

  )آباديان  خانم مريم ملك(  به دعوت موسسه همياران غدا محور
 دعـوت   بـه  wordآشنايي بـا  پيشرفته   ي  دوره در    شركت •

  )خانم زهرا سليماني(موسسه كنشگران داوطلب 
  

  ها موسسه در رسانه ••••

   مصاحبه با خانم مريم احمدي – 8/11/85 -روزنامه سرمايه
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   ي پايان سال نوجوانان برنامه برگزاري�
شـنبه    نوجوانـان روز پـنج     بـراي    موسـسه  هاي  برنامهي    در ادامه 

 بعدازظهر جشن پايان سال در ايـن        6 تا   4 از ساعت    10/12/85
هـاي    ن با خواندن قطعـه    در اين برنامه نوجوانا   . گروه برگزار شد    

ي  اولين جلسه .و اجراي موسيقي شركت فعال داشتندادبي، شعر
   .شدخواهد  تشكيل 20/2/86اين گروه در سال جديد روز 

  
  ميهماني سبز�

زيست موسسه مـادران امـروز      محيط  هاي گروه     يكي از فعاليت  
ايـن  .  هـاي سـبز اسـت    ريزي بـراي برگـزاري ميهمـاني     برنامه

ي    تبادل تجربه و كـسب اطالعـات دربـاره         ها با هدف    ميهماني
ارتبـاط بيـشتر اعـضاي       و   زيست از طريق خـانواده      حفظ محيط 

  .شود موسسه با هم برگزار مي
 2 تا   11از ساعت    85 /24/11 در تارخ    ميهماني سبز  سومين

  . در محل موسسه برگزار شدبعدازظهر 
  . نفر از اعضاي موسسه شركت داشتند45حدود  در اين ميهماني

جمعيت زنان مبارزه با     بنيانگذارلقا مالح     جلسه خانم مه   ندر اي 
ي اهميت و  ايشان درباره. داشتند حضور آلودگي محيط زيست 

  بـا آمـوزش مـسايل زيـست    ارتبـاط جايگاه تربيتـي مـادران در      
  .ي به كودكان مطالبي را مطرح كردندحيطم
  
هاي آموزش    برگزاري چهارمين همايش گروه   �

  از راه دور استان مازندران
 نفـر از نماينـدگان     22 بـا شـركت      25/11/85اين همـايش روز     

شهر، ساري و بابل و       هاي آموزش از راه دور شهرهاي قائم        گروه
منظـور     بـه  نفر از اعضاي كارگروه آموزش از راه دور تهـران         سه  

ي  ها و نحـوه  ها،مشكالت و نيازهاي آن     بررسي وضعيت كارگروه  
  .ها با كارگروه تهران  تشكيل شد تقويت ارتباط گروه

 به برگزاري يـك سـخنراني بـا موضـوع هـوش          برنامهروز دوم   
 زاده اختـصاص     كارشناسي خانم دكتـر فاطمـه قاسـم        باهيجاني  

لن اجتماعـات    نفـر در سـا     230اين سخنراني با شركت       . داشت
   .بنياد علمي حريري برگزار شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

  
  

  بهارهاي  برنامه����
 گرداننده ساعت

  تعداد
 جلسه

 ها گام شروع

 رفتاربا نوجوان  18/1/86 9 ايرانپور خانم فاطمه 11-9

 رفتار با كودك  19/1/86 9 نابتخانم نگين  11-9

 تشويق و تنبيه  19/1/86 5 خانم فاطمه صهبا 11-9

  مديريت بر خود  20/1/86  16  خانم مريم احمدي  11-9
    و كتابخوانيگويي قصه  20/1/86  5  كرمي خانم مرضيه شاه  11-9
  تشويق و تنبيه   20/1/86  5  نژاد خانم ماريا ساسان  4- 6
  بازي و انديشه  21/1/86  5  سلطاني آقاي محمود  4- 6
  ارتباط كالمي  22/1/86  6  خانم فاطمه صهبا  11-9
  روابط زناشويي  22/1/86  5  انم شيوا موفقيانخ  11-9
  رفتار با كودك   28/1/86  9  خانم فاطمه صهبا  4- 6
  مادران باردار  1/2/86  8  خانم زهراسليماني   11-9

 كودك و رشد جنسي  2/2/86  4  خانم شيوا موفقيان   11-9
   نوجوان

  رفتار با نوجوان   4/2/86  9  كرمي خانم مرضيه شاه  4- 6
   خشم مديريت بر  13/2/86  6  نژاد ريا ساسانماخانم   11-9
  مديريت بر خشم  26/2/86  6  نژاد خانم ماريا ساسان  4- 6

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

  خانوادگيهاي نشست 21/1/86 1 خانم مريم احمدي 12-9

 تربيت جنسي  18/2/86 1 خانم شيوا موفقيان  12-9

  خانواده و امتحانات   25/2/86  1  خانم مريم احمدي  12-9
  ورود به دبستان   8/3/86  1  كرمي خانم مرضيه شاه  12-9
 چرا تنبيه 22/3/86 1 خانم فاطمه صهبا 12-9

  شادي در خانواده   29/3/86  1  خانم مريم احمدي  12-9
  
  پدران ي  ي ويژه  سومين جلسهبرگزاري�

عنـوان  بـا   ي پـدران      ي ويـژه    ها  برنامهمجموعه  از    سومين جلسه 
 در  12/85/ 9 روز چهارشـنبه     ارتباطات بهتر در خانواده    كلي  

هــاي  جلــسهموضــوع ايـن بـار   . محـل موسـسه برگــزار شـد    

   .بودخانم مريم احمدي جلسه  و كارشناس خانوادگي
هاي درنظر گرفته شده براي پدران در سال آينده عبارت            موضوع
له در  مشورت در خـانواده، خـانواده متعـادل، حـل مـسا           : است از 

هـا    ين، خواسته ها و نيازهاي والد     خانواده، اوقات فراغت ، خواسته    
، ي فرزندان ، نقش خانواده در پيشرفت تحصيل     و نيازهاي فرزندان  

هدفمندي ، گوش دادن مـوثر، ارتبـاط همـسران، مـديريت بـر               
  هاي خانوادگي خشم، نشست
  29/1/86 چهارشـنبه    ي اين گروه در سال جديد روز        اولين جلسه 

   .شدخواهد تشكيل  بعدازظهر 7 تا 5ساعت از 
هـا شـركت      هـم در ايـن جلـسه      با  براي همسراني كه همراه     

  .اي در نظر گرفته شده است ، تسهيالت ويژهكنند مي

  
  
  
 

 

  
 

 

 

 

هاي كـار    انتشار يك عنوان جديد از مجموعه كتاب      ����
  از راه دور ها  خانوادهي آموزش  ويژه

براي آمـوزش از راه  تاليف كتاب  ي موسسه مادران امروز در ادامه
 تـاليف  ي تنبيـه  درباره يك كتاب تازه با عنوان     ها    دور خانواده 
   .كرده است

هـاي بـسيار      ها كاربردي بودن و داشتن تمـرين        ويژگي اين كتاب  
تـوان در     هـا مـي     از ايـن كتـاب    . براي تـسلط بـه مطلـب اسـت          

  .هاي گروهي بدون حضور كارشناس بخوبي استفاده كرد مطالعه
 دسـتياري  بـا دي توسط خانم مريم احمـ  ي تنبيه دربارهكتاب كار   

  .شده استخانم فرحناز مددي نوشته 
هـايي   ها با مفهوم تنبيـه، عواقـب تنبيـه، راه          در اين كتاب خانواده   

ي رويـارويي بـا كارهـايي كــه      پيـشگيري از تنبيـه، شـيوه   بـراي 

  .شوند پسنديم آشنا مي نمي
 

   تسليت••••
  به دوستان عزيز

 آقاي  همسر ايشانآباديان و مريم ملك ، زاده فاطمه قاسمخانم دكتر   
كـه   ماريـا رضـايي   خـانم    و مريم محمـدي   خانم ،   زاده  مسعود قاسم 

  .گوييم اند تسليت مي دادهشان را از دست انعزيز
صـبر،     آرزوي  هايـشان       اعـضاي خـانواده     براي اين دوستان و  ساير     
 . سالمتي و تندرستي داريم
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   اسفندي   ماهانه سخنرانيي  خالصه���� 
ي مـسايل   سخنراني اسـفند مـاه موسـسه بـه پرسـش و پاسـخ دربـاره            

خانم دكتـر طـاهره       كارشناس اين جلسه   . اختصاص داشت  دندانپزشكي
  :ي مطالب مطرح شده عبارت است از خالصه. جذبي بود

،  درست و نادرستبا توجه به افزايش دسترسي عموم مردم به اطالعات  
 با دندانپزشك تغييـر     ارتباطامروزه جايگاه بيماران در     ،  علمي و تبليغاتي  

پزشك بـوده و اكنـون      در گذشته بيمار ناآگاه و تسليم دندان      . كرده است   
  .هاي متنوع همراه با دندانپزشكان هستند  تر با خواسته بيماران مطلع
ي بهتر عمـوم مـردم از اطالعـات علمـي ، بايـد بعـضي                 براي استفاده 

 مثال اصالحات غلط و رايجي چـون    شود، اصطالحات فني آموزش داده   
ن بـا   ، پر كردن دندا    ي دندان   شي با درمان ريشه   ِك  يا عصب  شيك  عصب

بايـد  ... و   سخت شونده بـا نـور        ليزر با ترميم دندان با مواد كامپوزيتي      
  . جايگزين شوند 

  :بندي بود  هاي زير قابل دسته در گروهكنندگان  شركتسواالت 
، ان ، چگـونگي اسـتفاده از نـخ دنـدان     بحث در مورد بهداشت دهـ   -1 

سـيدگي و   هـا و جلـوگيري از پو        استحكام دندان  برايمسواك ، فلورايد    
  ) .پيشگيري و درمان ( ي لثه ها بيماريجلوگيري از 

هاي انتخابي خاص بـراي كودكـان مثـل اسـتفاده از فيـشور            درمان -2
    ....و ها و فلورايدتراپي  سيالنت

  ؟هاي قديمي هستند  جيچه هستند و آيا جايگزين برها  ايمپلنت-3
ح اسـت لـزوم     در مورد بهداشت دهان ، آنچه كه امروزه براي همه واض          

استفاده از نخ دندان و مسواك زدن براي پيشگيري از ايجاد پوسـيدگي             
ديـده  ااما چيزي كه در كنار بهداشت دهان مطرح است و غالبـا ن   . است  

ط در شـرايطي  فقـ . ي تغذيه است  شود ، توجه به نوع و نحوه گرفته مي 
هـاي موجـود در دهـان ، مـواد           د كه به ميكـرب    افت  پوسيدگي اتفاق مي  

پس از حذف يا كنترل هريك از اين . غذايي كافي به مدت كافي برسد       
توان اين زنجيره را شكست و روند ايجاد پوسيدگي را مختل             وامل مي ع

عامل بسيار مهم در ايجاد پوسـيدگي تعـداد دفعـات و نـوع مـواد         . كرد  
ري در نقاط مختلف پذي خورده شده توسط فرد از لحاظ چسبندگي و نفوذ

 حتـي در مـورد      (  فـرد   عملي براي جلب توجـه هـر        روش .دهان است   
 روز متـوالي    3ي ليـستي از خـوراك         تهيه،  خورد    به آنچه مي  ) ن  كودكا

هر چه . خوريم  فرد و در صورت امكان ثبت ساعاتي است كه چيزي مي
تر تنظـيم شـود ، در بررسـي نهـايي كمـك بيـشتري                 اين ليست دقيق  

 30تنهـا حـدود   !  اسـت   افتـاده ن در دهاكند كه بفهميم چه اتفاقي    مي
هاي معمول داخل دهان كافي است تا مـواد   ثانيه فرصت براي ميكروب   

 را به اسيد تبديل كنند و در صورتيكه هـيچ كـاري بـراي               ودقندي موج 
كـشد تـا بـزاق         ساعت طول مـي    6تميز كردن دهان انجام نشود حدود       
اسيدي   PH  را كنترل كرده و جودبطور طبيعي بتواند محيط اسيدي مو

كه فواصـل     معمول بزاق نزديك كند ؛ پس در صورتي        PH دهان را به    
شد ، فرصتي بـراي ايـن تعـديل          ساعت با  6صرف موادغذايي كمتر از     م

  .ها همواره در محيط اسيدي قرار خواهند گرفت  نخواهد بود و دندان
ن بـود ، اسـتفاده از       رد توجـه حاضـرا    بحث ديگري كه در اين جلسه مو      

ارزش فلورايد در سخت كردن سطح .  مختلف بود هاي تصور ه بفلورايد
ناپذير است ، اما براي اين كار شرايط خاصي الزم            ها انكار   خارجي دندان 

كـه   كنـد ، پـس در صـورتي      است فلورايد روي سطح تميز مينا اثر مـي        

 موضـعي از فلورايـد بـا نـخ دنـدان و      ي سطح دندان را پيش از اسـتفاده  
كـشي نـشده باشـد ، اثـر       ز نكرده باشيم و با آب ، آب       تميكامالً  مسواك  

  . بخشي فلورايد موضعي كم خواهد شد 
هاي اخير مورد توجه قرار گرفته        آنچه در مورد استفاده از فلورايد در سال       

باشد كـه     است ، احتباس فلورايد خورده شده در مراكز مغز استخوان مي          
جلـوگيري از عـوارض     براي  اين مراكز ، مراكز خونساز بدن هستند پس         

ي   نادر اين احتباس ، بايد به كودكانمان يـادآوري كنـيم كـه دهانـشويه              
حتـي اگـر    .  را طـوري مـصرف كننـد كـه بلعيـده نـشود                اوي فلورايد ح

كودكانمان در سنيني هستند كه توانـايي تـف كـردن كامـل محتويـات               
را بـه  كـه ايـن توانـايي     زماني ها  تا دهان را ندارند ، بهتر است براي آن     

هاي بدون فلورايد اسـتفاده كننـد يـا حتـي             از خمير دندان   ،دست آورند   
بدون استفاده از خميردندان ، فقط مسواك خالي را جهـت تميـز كـردن           

هـا از    ها به كار گيرند و بالفاصـله پـس از شـستن سـطح دنـدان                دندان
داقل تا نيم ساعت چيـزي خـورده يـا          ح ، سپس    كننددهانشويه استفاده   

  .  نشود آشاميده
 خاص براي كودكان مثـل     ايه ديگر در اين جلسه ، درمان     هاي    از سوال 

ها از دسته مواد ترميمـي    فيشورسيالنت. ها بود     استفاده از فيشورسيالنت  
همرنگ دندان است كه براي پوشش و مهـر و مـوم كـردن شـيارهاي                

كه دندانپزشك تشخيص    در صورتي . روند    ها بكار مي   سطح جونده دندان  
كه گير غـذايي  يا داراي فرمي است  كه شيارهاي فوق بسيار عميق   دهد

هـا را بـا       مناسبي براي ايجاد پوسيدگي اسـت ، آن        كند و بستر    ايجاد مي 
دهد تا امكان فشرده شدن  مواد مناسبي به نام فيشورسيالنت پوشش مي  

پس براي تجـويز ايـن      . ها را در اين شيارها كاهش دهد       و ميكروب  مواد
  . ي كلينيكي فرد درمان شونده ضروري است  اينهدرمان ، مع

هـاي    ها مبحث ديگري بود كه در اين جلسه مطرح شد ايمپلنت            ايمپلنت
ي   هايي فلزي هستند كه در استخوان فك جايگزين ريشه          دنداني بخش 

پس از طي زمان الزم بعـدا از جراحـي ،           . شوند    دندان از دست رفته مي    
 دنـدان از دسـت رفتـه نيـز          يني تـاج  قادر به تحمل روكش براي جايگز     

ايمپلنت نيز مانند هر درمان ديگـري ، مـوارد تجـويز و عـدم         . شوند    مي
ــه معاينــات كلينيكــي و   جــت ــا توجــه ب ويز دارد كــه فــرد متخــصص ب

  . ها را بررسي خواهد كرد آن،هاي هر فرد  راديوگرافي
مار  بي بههاي دندانپزشكي كه بستگي زيادي       ي مهم در تمام درمان     نكته

درمان انجام شده در دهـان      هر چه   . ي بهداشت دهان است       دارد مسئله 
هـاي چنـد     يك ترميم يك سطحي گرفته تا تـرميم       تر باشد ؛ از       ه  گسترد

 دنـدان ، اسـتفاده از انـواع روكـش و     ي  ريشهي سطحي دندان ، معالجه  
، بايد نكـات بهداشـتي      ها   و در آخر استفاده از ايمپلنت      بريج ، جراحي لثه   

 آلـوده ،  هاي  در محيطترميم يا درمان. رعايت شود تر  سط بيمار دقيق تو
مـاري و   محكوم به شكست خواهد بود و در نهايت موجب عود همان بي           

  . هان و دندان خواهد شداز دست رفتن بيشتر نسوج د
  
 
  تبريك ••••
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  !و مادران مبارك باد
  
  


