
بهداشت دهان و دندان در سالمندی  

 : یآموزش اهداف

 .ضًَذ آضٌب آى اّویت ٍ سبلوٌذی ٍ دّبى ثْذاضت هضبهیي :ثب هغبلؼِ اس پس هحتزم خَاًٌذگبى است اهیذ
 مقدمه

 دٍم ًیوِ عی در .ضَد تَخِ اختٌبة لبثل غیز ٍ ًزهبل ثیَلَصیه پذیذُ صَرت ثِ آى ثِ ثبیذ ٍ هیجبضذ عجیؼی رًٍذی سبلوٌذی

 دهَگزافیه، تغییز ایي.هیزسٌذ سبلوٌذی سي ثِ ثیطتزی افزاد ٍ است وزدُ تغییز ثبرسی عَر ثِ خوؼیت سٌی تزویت ثیستن، لزى

 .هیجبضذ دّبى ثْذاضت ّوچٌیي ٍ ػوَهی ثْذاضتی لجتْبی هزا ارائِ ثز ثشرگی اثز دارای

 سبسهبى .است تز هتفبٍت هطخصبً دّبى ثْذاضت حفظ ٍلی ًیست خذا ػوَهی ثْذاضت اس دّبى ثْذاضت هیذاًین وِ عَر ّوبى

 .است وزدُ تؼزیف ًبتَاًی ٍ ثیوبری فمذاى فمظ ًِ ٍ ٍ اختوبػی رٍاًی فیشیىی، هتالس را ثْذاضت خْبًی، ثْذاضت

 هختلف ثْذاضت اثزات گزفتي ًظز در ٍ دًذاى ٍ دّبى ثْذاضت ثب حفظ هزتجظ سًذگی ویفیت ثز توزوش دًذاى، ٍ دّبى هجحث در

 .هیجبضذ فزد وبری ثزًبهِ ّبی ٍ اختوبػی تؼبهالت ثِ ًفس، اػتوبد خولِ اس سًذگی هتفبٍت خٌجِ ّبی ثز دّبى

 ٍ دّبى خغز ثیوبریْبی افشایص ثبػث سبلوٌذاى تَاًبییْبی وبّص ٍ وبّص درآهذ دارٍّب، خبًجی ػَارض ، دارٍّب اس استفبدُ افشایص

 .هیطَد سٌی گزٍُ ایي در دًذاى
 

 سالوٌداى در دّاى تْداضت کٌٌدُ ىییتع عَاهل

 تْداضت دّاى

  :فاکتَرّای فزدی

 سي

 جٌس

 یکیٍلَژیٍب یکیژًت فاکتَر

 کالیهد طیضزا

 یجاًة اثزت ٍ دارٍّا

 یعولکزد تیٍضع

 یضٌاخت تیٍضع

 ٍ تلع ُ،یتغذ ییتَاًا

 خَردى  غذا

 :تْداضت دّاى هزتثط تا رفتار ٍ داًص
 ییغذا میرژ

 دّاى تْداضت

 گاریس

 الکل

 سیسزٍ اس استفادُ



 دّاى تْداضت یّا

 ًفس تِ اعتواد

 یرفتار هطکالت

 

  

 داًص ٍ رفتار تا:ضزایط اجتواعی ٍ خاًَادگی

 یاجتواع تیحوا

 ّا، ارسش د،یعقا

 ٍ ّا هْارت داًص،

 ٍ یاجتواع یرفتارّا

 یخاًَادگ

 یفزٌّگ ضٌاخت

 یخاًَادگ:ضزایط اقتصادی ٍ هحیطی 

 درآهد

 یسًدگ طیضزا

 ٍ آب تِ یدستزس

 هٌاسة یغذا

 لیٍسا تِ یدستزس

 ًقل ٍ حول

 تِ هٌاسة یدستزس

 یتْداضت ىیهزاقة

 دًداى ٍ دّاى

 دیفلَرا تا تواس

 ٍ یاقتصاد طیضزا

 دًذاى ٍ دّبى ثْذاضت ثِ هزثَط وبرّبی اًدبم رٍی ثز ثزتَاًبییص وِ دارد ضٌبختی اختالل یب ػولىزدی اختالل فزدی اگزیطیهح

 .ارخبع دّیذ سبلوٌذی عت هتخصص ثِ حتوبً را ٍی هیگذارد، اثز

 

 سالوٌداى یدّاى تزا یتْداضت هطکالت اس کٌٌدُ یریضگیج یاهْایج

 ثیي هَثز ارتجبط لزاری ثز ثبػث وِ است افزاد در ثَدى احسبس خَة  ٍ ػوَهی ثْذاضت در پبیِ ای هَرد دٍ سبلن دًذاى ٍ دّبى

 .هیجزًذ لذت غذاّب اًَاع خَردى اس افزاد ٍ فزدی هیطَد

 دّاى تْداضت یتزا امیج 5

 ثخَریذ غذا خَة 

 ثٌَضیذ خَة

 وٌیذ تویش را دًذاًْب خَة

 دّیذ اًدبم فؼبلیت خَة

 ثوبًیذ ثبلی خَة

 



 خَردى غذا خَب راُ 5

 ضیزیي غذاّبی سبیز ٍ ضیزیٌیدبت ویه، هصزف ثیسىَئیت، وزدى هحذٍد ضیزیي، غذاّبی هصزف هیشاى وبّص

 هصزف در دارًذ هصٌَػی دًذاى وِ وسبًی.هبست ٍ هیَُ ّب، هغشّب هثل هغذی ٍػذّْبی هیبى اس هختلفی اًَاع هصزف

 .وٌٌذ احتیبط هغشّب

 ٍ ػوَهی ثْذاضت اس حوبیت ثبػث تب وٌیذ هصزف را )گَضت، غالت لجٌیبت، هیَّْب، سجشیدبت،(غذایی گزٍّْبی توبم

 .گزدد دّبى ثْذاضت

 .وٌذ ووه هیطَد دًذاى پَسیذگی ثبػث وِ وبّص اسیذ ثِ تب وٌیذ استفبدُ پٌیز یب ضیز حبٍی غذاّبی اس

 .َّیح ٍ سیت هثل وٌیذ استفبدُ تزد ٍ تبسُ غذایی هَاد اس

 دىیًَش خَب راُ 5

 .ثٌَضیذ آة ضیز اس رٍساًِ

 .ثٌَضیذ آة دارٍّب هصزف اس ثؼذ

 .داریذ ًگِ هزعَم را دّبى آة، گْگبُ هصزف ثب

  .وٌیذ پزّیش هیَُ یب چبی ثب ضىز ٍ لٌذ هصزف اس

 .وٌیذ هحذٍد را دار وبفئیي هصزف ًَضیذًیْبی

 .وٌیذ هحذٍد را )هیَُ صٌؼتی آة هثل(ضیزیي ٍ اسیذی ًَضیذًیْبی هصزف

 دًداى ٍ دّاى داضتي ًگِ سیتن راُ 5

 ٍ لثِ دًذاًْب، وٌٌذُ تخزیت هَاد سبیز ٍ اسیذ در پبالن دًذاًی هَخَد ثبوتزیْبی وِ هیطَد ثبػث دّبى ضؼیف ثْذاضت

 هسَان .هیطَد دّبًی ثیوبریْبی اس پیطگیزی ثبػث ّبی دًذاًی پالن رٍساًِ وزدى خبرج .وٌٌذ تَلیذ را اعزاف استخَاًْبی

 /ٍ دًذاًْب سثبى، لثِ ّب، اس دًذاًی ّبی پب فیشیىی وزدى رٍش خبرج صزفِ تزیي ثب ٍ هَثزتزیي فلَرایذ حبٍی خویزدًذاى ثب سدى

 هیٌبی وزدى تمَیت ٍ هدذد وزدى هیٌزالیشُ عزیك اس دًذاًْبی عجیؼی اس حفبظت ثبػث فلَرایذ .است هصٌَػی دًذاًْبی یب

 .هیطَد دًذاى

 یعیطة یتْداضت دًداًْا

 .وٌیذ سثبى استفبدُ ٍ لثِ ّب رٍی ثز ًزم هسَان  اس ثشًیذ، هسَان  ضت ٍ صجح

 .وٌیذ استفبدُ فلَرایذ حبٍی خویزدًذاى اس ًخَد یه اًذاسُ ثِ

 هیذّذ اخبسُ ػول ایي .ًطَئیذ هسَان سدى اس ثؼذ را اهىبى دّبًتبى صَرت در ٍلی وٌیذ خبرج دّبى اس را خویزدًذاى ثمیِ

 .ضَد ٍارد ّب دًذاى ثِ هَثز عَر ثِ فلَرایذ وِ

 :دیکي عَض طیضزا ىیا در را خَد هسَاک

 ضذ ریختِ ّن ثِ هسَان پزُ ّبی ّزگبُ

 یىجبر هبُ سِ ّز

ثزفه هثل حبد ػفًَت یه اس ثؼذ

.وٌیذ استفبدُ دًذاًْب ثیي اس غذا هبًذُ ّبی لی ثب خزٍج خْت دًذاًْب ثیي احتیبط ثب سدى هسَان  ٍ دًذاى ًخ اس

 یهصٌَع دًداى

 استفبدُ :هزتجظ ّستٌذ سیز هَارد ثب لبرچی ػفًَتْبی .ػفًَتْبی لبرچی هیطَد خغز ایدبد ثبػث هصٌَػی دًذاى اس استفبدُ

 هصٌَػی، دًذاى رسیي تخزیت هصٌَػی، دًذاى رٍی هصٌَػی، پالوْبی دًذاى وزدى تویش ثذ خَاة، ٌّگبم هصٌَػی دًذاى اس

 تب وٌیذ تویش هبیغ صبثَى ن ٍ هسَا ثب را هصٌَػی دًذاى  رٍساًِ.دیبثت هبًٌذ هَخَد لجل اس فبوتَرّبی غذایی، رصین



 .آة ثطَییذ سیز خَثی ثِ سپس ٍ ضَد ثزداضتِ سغَح توبم اس ّب پالن

 .ضَد هصٌَػی دًذاى سغح ثِ آسیت رسیذى ثبػث هیتَاًذ چَى ًىٌیذ استفبدُ دًذاى خویز اس

 ثبػث هصٌَػی دًذاى افتبدى صَرت در تب دّیذ لزار آة وبسِ ای اس دستتبى سیز در ٍ داریذ ًگِ لت د ثب را هصٌَػی دًذاى

 .ًطَد آى ضىستي

 آة در ٍ وٌیذ خبرج دّبى اس را هصٌَػی دًذاى ضت عَل  در.خبرج ضَد  دّبى اس پالوْب تب وٌیذ تویش هسَان  ثب را سثبى ٍ لثِ ّب

 .هیطَد لثِ ثبفت استزاحت ثبػث وبر ایي .دّیذ لزار سزد

 خَب تیفعال راُ  5

 ثشاق، سبلن خزیبى ٍ سثبى ٍ گًَِ ػضبت تمَیت خْت ٍرسش

 .هیىٌذ دّبى رعَثت حفظ ثِ ووه

 دّیذ تىبى اعزاف ثِ را دّبى ٍ ثىطیذ گًَِ ّب داخل ثِ را َّا

 (الف ضىل)  .وٌٌذ ٍرسش صَرت ػضبت تب

 (ضىل ة ). ٍرسش وٌٌذ سثبى ػضبت تب دّیذ حزوت گًَِ ّب اعزاف در را سثبى

 

(ج ضىل .)ضَد  ثشاق خزیبى ثْجَد  ثبػث تب دّیذ هبسبص چزخطی حزوبت ثب را صَرت اعزاف

.ضَیذ لت ٍ صَرت حزوبت ثب » اٍٍٍٍ « ٍ » اییییی « ػضبت ٍرسش ثبػث لجْب،

 .هیطَد تٌفسی َّای ضذى تبسُ ثبػث سثبى ٍ دّبى ضستي

 هاًدى یتاق خَب راُ 5

.داریذ هصٌَػی دًذاى صَرتیىِ در حتی وٌیذ هزاخؼِ دًذاًپشضه ثِ هزتت عَر ثِ

.وٌیذ هحبفظت هٌبست پَضص ٍ والُ ٍ آفتبثی ػیٌه، آفتبة  ضذ وزم اس استفبدُ ثب خَرضیذ ًَر همبثل در ثذى اس

 

.وٌیذ استفبدُ وٌٌذُ ضیزیي هَاد لذ فب دارٍّبی اس اهىبى صَرت در

.دّیذ اًدبم خَردى سهیي خغز وبّص خْت تؼبدلی ٍرسضْبی

 .ًدَیذ تٌجبوَ یب ًىطیذ سیگبر ًىٌیذ، هصزف الىل

 یریگ جِیًت

 ىیسي ىیا در دّاى یتْداضت یهزاقثتْا تِ اسیى کاّص تصَر ،یسالوٌد در دّاى تْداضت حفظ در یاصل هطکل

 ٍ سالن را خَد یاصل یدًداًْا کِ ضَد ًِیًْاد جاهعِ افزاد ىیب در هَضَع ىیا دیتا .تاضدیم سالوٌد تَسط افزاد

 .دارًد ًگِ تایس
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