
الخرف  والعناية باألسنان الطبيعية  

وأطقم األسنان

اإلعتبارات الخاصة بالتغذية

مع استفحال الخرف تحدث تغريات يف خيارات الطعام الخاصة بالشخص وشهيته وقدرته عىل 
بلع الطعام. ينبغي تشجيع األشخاص الذين يعانون من الخرف عىل اتباع نظام غذايئ متوازن. 
سيؤدي االستهالك املنتظم لألغذية واملرشوبات الغنية بالسكر )مبا يف ذلك املكمالت الغذائية 

الفموية( إىل زيادة تعريض األشخاص الذين يستخدمون اسنانهم الطبيعية ملخاطر تلف 
األسنان.

من املهم أن يستمر الشخص يف مراجعة طبيب أسنانه بانتظام طاملا كان قادراً عىل  ذلك 
للحصول عىل العالج الروتيني واملشورة الوقائية.

تفاصيل اإلتصال

خدمات األسنان الخاصة باإلئتامن الجنويب

 www.southerntrust.hscni.net/services/1843.htm

خدمات األسنان الخاصة بإئتامن بلفاست

 www.belfasttrust.hscni.net/DentalServices.htm

خدمات األسنان الخاصة باإلئتامن الشاميل

 www.northerntrust.hscni.net/services/338.htm

خدمات األسنان الخاصة باإلئتامن الغريب

 www.westerntrust.hscni.net/services/2014.htm

اإلئتامن الجنويب الرشقي - اتصل بطبيبك  العام أو االخصايئ االجتامعي الرئييس
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مراحل الخرف املبكرة

 عندما يتم تشخيص الخرف لدى شخص ما ألول مرة فإنه من املهم وضع نهج وقايئ فيام يتعلق 

بصحة الفم الخاصة به. وهذا يعني القيام بإجراء فحوصات دورية لألسنان واستخدام معجون اسنان 

غني  بالفلورايد ميكن ان يقوم طبيب األسنان بوصفه لهذا الغرض.

خالل مراحل الخرف املبكرة، ميكن عادة أن يقوم الشخص بالعناية باسنانه بنفسه. قد يتعني احياناً 

تذكريه بتنظيف اسنانه أو قد يحتاج إىل تحفيز بسيط مثل اعطائه فرشاة األسنان بعد وضع معجون 

األسنان عليها وبدء عملية تنظيف األسنان له.

مراحل الخرف الالحقة

مع استفحال الخرف قد يفقد الشخص الرغبة يف تنظيف اسنانه أو قد ال يعود قادراً عىل القيام بهذا. 

سيتعني عىل أحد افراد االرسة/مقدم الرعاية اإلنخراط بشكل نشط يف عملية العناية بالفم للشخص 

الذي يعاين من الخرف.

تتمثل أفضل وسيلة لتنظيف أسنان شخص أخر يف أن يجلس الشخص وان يجلس مقدم الرعاية 

بجانبه. وميكن أن يقوم مقدم الرعاية باسناد رأس الشخص الذي يعاين من الخرف باستخدام جسمه 

اذا تطلب األمر اثناء تنظيف االسنان. ينبغي استخدام فرشاة اسنان متوسطة الحجم ومعجون اسنان 

غني بالفلورايد مع إيالء عناية للتنظيف يف منقطة التقاء اللثة باالسنان.

استخدام أطقم األسنان

ينبغي عىل الشخص الذي يعاين من الخرف أن يستمر يف 

استخدام أطقم األسنان ألكرب مدة ممكنة. من املهم القيام بخلع 

أطقم األسنان اثناء الليل وتنظيفها وحفظها بشكل أمن. ينبغي 

تنظيف الفم باستخدام فرشاة اسنان لينة أو شاش خفيف مبلل. 

قد يحتاج الشخص إىل مساعدة فيام يتصل بوضع طقم األسنان 

يف الفم كل صباح.

من املهم أن يقوم طبيب األسنان بالتحقق بانتظام للتأكد من عدم تسبب أطقم األسنان باألمل ومام 

إذا كانت ال تزال مناسبة. ميكن أن تؤدي أطقم األسنان غري املناسبة إىل عدة مشاكل بالنسبة للشخص 

الذي يعاين من الخرف، مثل صعوبة يف تناول الطعام والتواصل، والتقرح، أو إىل تهيج األنسجة اللينة 

للفم أو الحلق.

لسوء الحظ، قد يأيت وقت ال يعد فيه الشخص الذي يعاين من الخرف قادرا عىل تحمل استخدام أطقم 

األسنان حتى لو كان قد استخدمها بنجاح لسنوات عديدة. قد تزداد وترية قيام الشخص بنزع طقم 

أسنانه عام كانت عليه يف السابق. يُعتقد أن الشخص قد يكون يتذكر وقتاً يسبق قيامه باستخدام طقم 

األسنان. وقد تؤدي هذه العادة إىل ضياع طقم األسنان، وقد يكون من الصعوبة مبكان تفصيل طقم 

اسنان بديل. غالبا ما يكون الشخص غري قادر عىل التعاون فيام يتصل بتفصيل طقم أسنان جديد أو 

قد ال يستطيع أن يتكيف مع طقم األسنان الجديد. وقد تنزعج العائلة/األصدقاء إذا ما قيل لها أن 

تفصيل طقم أسنان جديد ال يصب يف مصلحة الشخص. ويتم اتخاذ قرار بشأن توفري طقم اسنان جديد 

أم ال بعد إجراء تقييم لكل حالة.

وضع عالمات عىل طقم األسنان

ليس من الغريب أن يضيع طقم األسنان عندما يكون الشخص الذي يعاين من الخرف يف مرفق للرعاية 

أو يف املستشفى. ميكن لوضع عالمة عىل طقم األسنان )أطقم االسنان( عن طريق كتابة اسم الشخص 

عليه أن يكون مفيداً للمساعدة يف تحديد الشخص الذي يعود الطقم إليه.

ميكن وضع عالمة عىل طقم األسنان بسهولة عن طريق اتباع الطريقة البسيطة التالية.  يف الجهة 

الخلفية من طقم االسنان وعىل الجزء املصقول منه، قم باستخدام ورق زجاج بالغ الدقة لتخشني جزء 

صغري من طقم األسنان. قم بكتابة األحرف االوىل من اسم الشخص باستخدام قلم رصاص لني. قم 

بتغطية ذلك بوجهني من الورنيش الشفاف وقم باالنتظار لغاية نشفان الوجه األول قبل وضع وجه 

الطالء الثاين. قد يكون من الرضوري إعادة وضع العالمات عىل طقم األسنان كل ستة إىل تسعة أشهر.

األدوية ومشاكل األسنان

بعض أنواع الدواء ميكن أن تسبب انخفاضاً يف كمية اللعاب يف الفم.  قد يصبح الفم جافاً جداً وقد 

يؤدي هذا إىل مشاكل تتعلق بالكالم، وتناول الطعام، واستخدام أطقم األسنان.

 

قد يقرتح طبيب األسنان استخدام مثبت لطقم األسنان/أو بديل للعاب للتخفيف من األعراض.

يعمل اللعاب عىل تحييد األثار الحمضية للسكر. بالنسبة ألولئك الذين يستخدمون أسنانهم 

الطبيعية، قد يؤدي هذا النقص يف اللعاب إىل تسوس األسنان الرسيع وخاصة يف عنق السن. وميكن 

لهذا أن يُضعف األسنان بحيث تنكرس من مستوى منطقة االلتحام باللثة وتؤدي إىل كشف جذور 

األسنان. قد يكون لفقدان األسنان هذا تأثري ضار عىل نوعية الحياة للشخص. وهذا يعني أنه ليس 

مبقدور الشخص مضغ الطعام بفعالية كام كان يقوم يف السابق، وقد ال يكون قادراً عىل أكل اللحوم 

والخضار والفواكه، مام يؤدي إىل تناول اطعمة مغذية بشكل اقل وإىل فقدان الوزن وإىل تعايف أقل 

من املرض. يعترب تنظيف األسنان اليومي بالفرشاة امراً رضورياً للحيلولة دون حدوث ذلك وكذلك 

األمر بالنسبة التباع نظام غذايئ متوازن يتجنب االطعمة واملرشوبات الغنية بالسكر.

كام ينبغي أيضاً حيثام أمكن طلب البدائل الخالية من السكر لألدوية السائلة مثل الالكتولوز.


