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الأ�سدقاء  نفور  اإلى  يوؤدي  مما  كريهة  فم  برائحة  الإ�سابة 

ويزيد من عزلة المري�ص.

على  والإقبال  • النهام” 	 “مر�ص  الطعام  تناول  ا�سطراب 

التقيوؤ يعر�ص الأ�سنان لأحما�ص  باإفراط ثم  تناول الطعام 

المعدة با�ستمرار ويوؤدي اإلى تاآكل الأ�سنان.   

•ا�سطراب جهاز المناعة الناتج عن ال�سغط النف�سي يوؤدي  	
اإلى ظهور التقرحات الفموية المتكررة.

الأ�سنان  تاآكل  اإلى  يوؤدي  الأ�سنان  �سّر  اأو  الأ�سنان  •احتكاك  	
وت�سققها وتراجع وانح�سار اللثة .

•ق�سم الأظافر والأقالم يوؤدي اإلى تاآكل اأو ك�سر الأ�سنان. 	

نصائح للوقاية م��ن أثر االضطرابات 
النفسية على صحة الفم

اأخ�سائي  ومراجعة  النف�سي  ال���س��ط��راب  �سبب  •معرفة  	
ال�سحة العامة والأخ�سائين النف�سيين للوقوف على اأ�سباب 

الم�سكلة وتلقي العالج الالزم.

�سالمة  على  لالإطمئنان  بانتظام  الأ�سنان  طبيب  •مراجعة  	
الالزمة  ال��وق��ائ��ي��ة  الإج�����راءات  ولتلقى  وال��ل��ث��ة  الأ���س��ن��ان 

والعالجية اإن لزم الأمر واتباع الن�سائح والإر�سادات التي 

يقدمها الأطباء. 

والتفكير  النوم  من  واف��ر  ق�سط  واأخ��ذ  الريا�سة  •ممار�سة  	
الإيجابى  ي�ساعد على تح�سن الحالة النف�سية فتقل عوامل 

خطورة الإ�سابة باأمرا�ص الفم والأ�سنان.

وا�ستخدام  دقائق   • 	3 لمدة  يوميا  مرتين  الأ�سنان  تفري�ص 

الخيط الطبى مرة واحدة يوميا. 

•ا�ستخدام معجون اأ�سنان يحتوى على الفلورايد. 	
ل  لأنها  ناعمة  �سعيرات  ذات  اأ�سنان  فر�ساة  •ا�ستخدام  	

ت�سبب تخر�ص لأن�سجة اللثة .

ف���ور تلف  اأ���س��ه��ر و   • 	3 ا���س��ت��ب��دال ف��ر���س��اة الأ���س��ن��ان ك��ل 

�سعيراتها.

•تجنب التدخين. 	
الغير  الخفيفة  ال��وج��ب��ات  وتجنب  �سحى  غ���ذاء  •ت��ن��اول  	

�سحية. 

األثار السلبية لالضطرابات النفسية 
على صحة الفم 

لت�سو�ص  الم�سببة  البكتيريا  ن�ساط  اأن  الدرا�سات  •اأكدت  	
وحالت  والختبارات  القلق  فترات  اأثناء  يزداد  الأ�سنان 

الإحباط اأوال�سغط النف�سي .

اللثة  ع��ل��ى  اأث���ر  م��ن  ل��ه  وم���ا  للتدخين  البع�ص  ل��ج��وء   • 	
والأ�سنان.

• لجوء البع�ص لتناول الحلوى وال�سكريات مع عدم العناية  	
اإلى  اأوالقلق مما يوؤدي  بال�سحة الفموية ب�سبب الإكتئاب 

تفاقم م�سكلة ت�سو�ص الأ�سنان واأمرا�ص اللثة اإلى مراحل 

وكذلك  الأ�سنان،  َفْقد  وبالتالي  الأ�سنان  وخ��راج  الأل��م 

بين  صلة   وج��ود  إل��ى  الباحثون  توصل 
االضطرابات  وبعض  التوتر  و  الفم  أم��راض 
واإلكتئاب  القلق  مثل  األخ���رى  النفسية 
ذلك  يصاحب   حيث  بالوحدة،  والشعور 
األسنان،  كز  مثل  فموية  مشاكل  أحيانا 
أن  الفم، كما  الفم و متالزمة حرق  جفاف 
هذه االضطرابات  قد تكون سببا في تراخى 
الفرد فى العناية بنظافة فمه وأسنانه مما 
يمهد الطريق إلى اإلصابة بتسوس األسنان 
نتيجة  الداعمة  واألنسجة  اللثة  والتهابات 
مقاومة   على   المناعة  جهاز  ق��درة  عدم 

مسببات األمراض .


