د اوري امراض

TANNKJØTTSSYKDOMMER

دا الرښود د اوریوو د ناروغیو د دوه عمده ډولونو په اړه معلومات وړاندي کوي:
د اوریوو التهاب او د غاښونو د اطراف امراض
تندرسته غاښونه
یو غاښ له دوه برخو تاج (ککری) او ریښي څخه جوړ شوي دي .تاج
یا ککرۍ د غاښ ظاهری برخي ته ویل کیږي ،ولي ریښه عمومآ نه
لیدل کیږي .د غاښ ریښه د یوي مادي پوسیله پوښل شوي چي سیمنټم
نومیږي ،او د ژامي له هډوکي سره د هډوکي لرونکي تار پوسیله
وصل شوي ده .اوري د ژامي هډوکي احاطه کوي او د سریخ لرونکي
موادو په شان غاښونه په کلک ډول پوښي .د هر غاښ او اوري ترمنځ
د اوري چین یا ګونجه واقع وي ،چي د جیب په شان شکل لري او
تقریبآ دوه ملی متره ژوروالي لري .د تندرسته اوریوو رنګ ګالبي او
نښتي شکل لري.

تندرستي اوري د ګالبي رنګ
لرونکي وي او د سریخ لرونکي
موادو په شان غاښونه په کلک ډول
پوښي.

د اوریوو د امراضو مخنیوي څنګه وکړو؟
د دي لپاره چي خپل غاښونه له السه ور نکړي او د اوریوو له
امراضو څخه د همیشه لپاره خوندي پاتي شي ،تاسو باید خپل غاښونه
روزانه پاک کړي تر څو د بکتریا هغه پوښ یا زیړوالي چي په طبعي
ډول ستاسو په غاښونو کي راپیدا کیږي له منځه والړ شي .یو عادي
برس ستاسو د غاښونو ترمنځ خالیګاوو ته نشي رسیدلی .د غاښونو
تر منځ د خالی ځایونو د پاکولو لپاره تاسو باید د غاښ پاکولو ډکۍ یا
داسي یو برس چي د غاښونو منځ ته رسیدلي شي استعمال کړي.
یادونه :یواځي د ډوډي پاتي زري پاکول کافی ندي ،تاسو باید د بکتریا
هغه پوښ یا زیړوالي لري کړي کومو چي ستاسو غاښونه پوښلئ دي.
ستاسو د غاښونو ډاکټر یا متخصص به د غاښونو د روزانه پاکوالي په
اړه درته الرښودنه وکړي.
د اوریوو امراض اکثره وخت دردونکي نوي ،نو له همدي کبله یی
تاسو نشي احساس کولي چي ستاسو غاښونه له خطر سره مخامخ
دي .نو ضروري ده چي تاسو په دوامداره توګه د غاښونو له ډاکټر یا
متخصص سره د معیاني لپاره و ګوري.

د اوري چین یا ګونجه
(د اوری جیب)
اوري
د هډوکي تار/ریښه
د ژامي هډوکي

بکتریا
د اوري التهاب
()gum inflammation

د اوري التهاب (gum
 .)inflammationد اوریو
رنګ سور ګرځي او
پړسیږي او د غاښونو په
اطراف زوړندیږي.

د اوریو التهاب
که چیري تاسو خپل غاښونه روزانه پاک نکړي ،نو د اوریوو شا او
کولی شي ،ولي هغه منګ او بکتریا چي د اوریوو څخه ښکته وجود
خوا بکتریاوي به ستاسو اوري التهابي کړي ،چي د اوریوو التهاب
ورته ویل کیږي .د اوریوو رنګ سور ګرځي او پړسیږي او د غاښونو لري باید د غاښونو د ډاکټر یا متخصص پوسیله لري کړاي شي .ځیني
خلک د غاښونو د منګ د زیاتیدو په خطر کي وي او له همدي کبله
د برس کولو په وخت کي په اساني سره ویني کیږي .د اوریوو ویني
باید د غاښونو ډاکټر ته څو څو ځله والړ شي.
کیدل د اوریوو د التهاب نښه بلل کیږی.
که چیري بکتریاوي د څو روځو لپاره پریښودل شي ،نو
د غاښونو د اطراف امراض
په یوي کلکي مادي چي د غاښونو د منګ یا (ټارټر) په نوم یادیږي
د غاښونو د اطراف امراض یا  Periodontitisد اوریوو له التهاب
بدلیږي .د غاښونو د منګ زیږه سطحه نوري بکتریاوي رانیسي او د
څخه پیل کیږي .د اوریوو التهاب د غاښ تر ریښي پوري رسیږي د
غاښونو منګ ال ډیریږي .د غاښونو منګ په پیل کي پیکه زیړ رنګ
غاښ نښتي برخه سوستوي او د ژامي هډوکي ته ځان رسوي .په دي
لري ،او د کافي ،چایو ،آوري ،او سرو شرابو په استعمال سره تور
ترتیب ،د غاښ او اوري ترمنځ جیب یا خالیګاه ورو ورو ژوریږي
رنګ خپلوي.
او تاسو ته نه احساسیږي .که چیري ستاسو غاښ سوست شو ،نو د
غاښونو د اطراف د پیشرفته ناروغي عالمه ګڼل کیږي .دا پدي معني
د اوریوو د التهاب درملنه
چي بکتریاوي او د غاښونو منګ د غاښ ډیري ژوري ریښي ته
که چیري بکتریا او د غاښونو منګ باقاعده له منځه یووړل شي نو
رسیدلي او تاسو نشي کولي چي په خپله یي لري کړي.
د اوریوو التهاب کمیږي او ستاسو اوري به بیرته تندرسته شي .هغه
بکتریاوي چي د اوریوو څخه پورته پیدا کیږي تاسو یي په خپله لری

د غاښونو د اطرافو د امراضو درملنه
د غاښونو د اطراف د امراضو له درملني هدف دا دي چي د مرض د
ودي مخنیوي وکړاي شي .اکثره وخت ،د غاښ تخریب شوي نښتي برخه
دوباره نشو نښلولي.
د غاښونو ډاکټر/متخصص به لومړي تاسو ته د غاښونو د
روزمره پاکولو توصیه وکړي .او له هغي وروسته به د اوري ټولي
الندني برخي د کوم له کبله چي غاښونه زیانمن شوي پاکۍ کړي ،د دي
کار لپاره اکثره وخت انستیزي ورکول کیږي.
د غاښونو دا ”ژور پاکوالي“ سخت او وخت مصرفونکئ کار دي ،او په
خاص ډول باید په څو مالقاتونو کي تر سره شي.
که یو یا ډیر غاښونه په پر له پسي دول له اوریوو څخه جال کیږي ،او د
لومړني پاکوالي نتیجه د قناعت وړ نوي ،نو جراحي عملیات باید تر سره
شي.

د ژامي د هډوکي
لمنځه تلل

د اکسری تصویر څرګندولی شي
چي د غاښ شا او خوا څومره
هډوکي له منځه تللي دي.

له دي څخه هدف دا دي چي:
• د غاښ ریښي ته الس رسي وشي تر څو بکتریاوي او د غاښونو
منګ لري کړاي شي.
• د اوري د جیب د ژوروالي کمول
• او که امکان ولري ،د خاصو تخنیکونو پوسیله د غاښونو بیرته نښلول
(د نويو تګالرو په اړه د معلوماتو لپاره  ،الندي برخه وګوري)
هر ډول جراحی د محلي یا ځايي انستیزي په ورکولو سره تر سره کیږي.

د غاښونو
منګ

د غاښونو ډاکټر/متخصص د اوري
ژوروالي د یوي خاصي آلي پوسیله اندازه
کوي.
پدي حالت کي د اوري جیب شپږ ملی متره
ژوروالي لري.

د جراحی څخه وروسته
اکثره وخت ،جراحي یوه معتدله تګالره وي او د جراحی څخه وروسته
یواځي لږ شان نا آرامتیا منځ ته راوړي .له جراحي څخه وروسته تاسو
باید یو څه وخت د خولي د مینځلو لپاره مکروب وژونکي درمل استعمال
کړي ځکه چي د برس استعمال د زخمونو د جوړیدو پروسه زیامنوي او تمباکو او د غاښونو تندرستوالي
عملیات شوي اوري ته زیان رسولي شي .هر کله چي اوري بیرته جوړي سیګرټ څکول او یا د تمباکو هر ډول استعمال په غاښونو کي داغونو
شوي تاسو کولي شي چي د غاښونو د ساتني پخواني عادت بیرته پيل
پیدا کوي او د غاښونو د سورویو د بندوالي سبب هم کرځي .د سیګرټ
کړي پدی شرط چي ستاسو ډاکټر هم درته اجازه درکړي .تر ټولو ډیره
څکوونکو اوري هم داغ پیدا کوي .د تمبکو او زیات شمیر امراضو
اړینه دا ده چي د غاښونو او اوریوو ترمنځ خالي ځایونه د بکتریا څخه
ترمنځ له چینجیو درواخله تر سرطان پوري مستقیمي اړیکي ثبوت شوي
پاک وساتل شي.
دي .یوي نوي څیړني په ډاګه کړي چي د غاښونو د اطراف ناروغي په
جراحی کولي شي د غاښونو عمر زیات کړي ،ځکه چي ځیني ریښی سیګرټ څکوونکو کي نسبتآ څو چنده ډیری لیدل شوي دي .همداراز که
راڅرګندي شوي وي ولي ،معاصر یا اوسنئ درمل د دغه راڅرګندو شوو چیري تاسو سګرټ څکوي نو د غاښونو د اطراف درملنه او دوامداره
ریښو مخه د مناسبو جراحي تخنیکونو پوسیله نیسي .ځیني مریضان د
روغوالي مو له حد څخه ګران کار دي .له خپل ډاکټر/متخصص څخه د
جراحی څخه لږ ځنډ وروسته د غاښونو د سوستیدو احساس کوي ولي،
سیګرټو د پيښودلو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړي.
دغه حالت یواځي موقتی وي .کیدلي شي چي ځیني غاښونه د یخني او
ګرمي سره هم حساسیت ښکاره کړي .دغه حساسیت معوآل د فلورایډ په د غاښونو له ډاکټر/متخصص څخه پوښتنه وکړئ
استعمال یا د خاص کریم پوسیله له منځه وړیلي شو.
دا الرښود د اوري د امراضو ،علتونو او د دغو امراضو د مخنیوي  ،او
همداراز د موجودو مسلکي درملو په اړه لنډ معلومات وړاندي کوي .که
د جراحي څخه وروسته پاملرنه/مراقبت
تاسو د کوم شي په اړه متمعین نه یاست نو له خپل ډاکټر/متخصص څخه
د
څخه
راګرځیدو
بیرته
د
ناروغي
د غاښونو د ال زیاتو ښه کیدو او د
پوښتنه وکړئ.
مخنیوی لپاره تاسو باید:
• د اوریوو څخه پورته د خپلو غاښونو ظاهري برخه پاکه وساتئ
مجرايي ورکول
وکړي.
• د باقاعده معیاني لپاره د غاښونو ډاکټر/متخصص سره کتنه
د ناروي د ملی بیمي د پروګرام له مخي د منظمو درملو په ورکولو او د
اوري د امراضو د وروسته پاملرني د قیمت یوه اندازه پیسي بیرته ستاسو
معاصر یا اوسنئ درمل
ډاکټر/متخصص ته د ټاکلو قمیتونو پر بنسټ (چي هر کال تصحیح کیږی)
وکړي
وده
بیرته
هډوکي
ژامي
د
چي
کاوه
ارمان
له پخوا څخه خلکو
ورکول کیږي .له خپل ډاکټر/متخصص څخه پوښتنه وکړي چي آیا د
تر څو غاښ ورسره دوباره ونښلول شي .څیړنو زیات شمیر تخنیکونه
بدیلي تداوي مستحق یاست او کنه.
رامنځته کړل ،دکوم له کبله چي کله کله د ضایع شوي غاښ په دوباره
نښلولو کي مرسته کوي .همداراز دغه تخنیکونه کولي شي چي په جراحی
کي د بشپړونکي رول ادا کړي .د اوریوو د تداوی لپاره انټی بیوټیک
په زیاته پيمانه نه استعمالیږي ،ولي ،په ځیني خاصو حاالتو کي موثر
ثابتیدلي شي ،کولي شو دغه درمل د اوری په جیب کي په مستقیم ډول
وکاروو او یا يي د خوراک په شکل استعمال کړو.

