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 دعتىؼ دعتْا را ؽغتؾَ ٍ ظذ ػفًَی وٌیذٍ .1

 .تپَؽیذ. تویش

درصَرت سیاد تَدى تزؽحات اس گاى ٍؽیلذ  .2

 صَرت ًیش اعتفادُ وٌیذ.

لثل اس ّزتاردّاًؾَیِ ، تواهی ًَاحی دّاى  .3

 سخن، تافت ّاي اعتفادُ اس چزاؽ لَُ اس ًظز تیوار تا 

در لزهش ٍ خًَزیشي دٌّذُ تزرعی ٍ ارسیاتی وٌیذ، 

صَرت ٍخَد ّز گًَِ ظایؼِ تِ پشؽه اطالع دادُ ٍ 

 طثك دعتَر پشؽه الذاهات هٌاعة اًداهؾَد.

در صَرت)ػذم وٌتزاًذیىاعیَى( وِ هاًؼی ٍخَد  .4

 درخِ لزار دّیذ. 33ًذاؽتِ تاؽذ تیواررا در پَسیؾي

یوار خارج گز تیوار ایزٍي دارد آًزا اس دّاى تا .5

وزدُ ٍ تویش وٌیذ، تؼذ اس اتوام ؽغتؾَي دّاى آًزا 

 دٍتارُ در دّاى تیوار لزار دّیذ.

درصَرت ًیاسٍ در تیواراًی وِ لَلِ تزاؽِ دارًذ  .6

 دّاى را تا اعتفادُ اس یه واتتز هدشا عاوؾي ًواییذ.
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 3دًذاًْاي تیوار را تِ رٍػ صحیح تِ هذت  .7

تؼذ ٍ حیي هغَان سدى دلیمِ هغَان ًزم تشًیذ.  4الی 

 لثْا ٍ دّاى تیوار را هزطَب عاسیذ.

عَاج را در هحلَل ولز ّگشیذیي خیظ  .8

ًوَدُ ٍ لغوتْاي هختلف دّاى ٍ دًذاى را تا عَاج 

 عپظ تویش وٌیذ) ّزعَاج فمط یىثار اعتفادُ ؽذُ ٍ

 دٍر تیٌذاسیذ(. 

درتیواراى غیز َّؽیار تا عَاج آغؾتِ تِ  .9

دلیمِ توام لغوت  5-4 هحلَل ولزّگشیذیي تِ هذت

عاػت دّاى تیوار  2ّاي دّاى را تویش ًوَدُ ٍ تا 

 ؽغتؾَ دادُ ًؾَد. 

در تیي دٍ ًَتت دّاًؾَیِ، دّاى تیواراى را ّز  .13

عاػت تا عَاج آغؾتِ تِ آب یا ًزهال عالیي ؽغتؾَ  3

 دّیذ.

تزاي خلَگیزي اس خؾىی لثْاي تیوار، تؼذ   .11

صل چزب اسهزالثت اس دّاى ٍ تؼَیط دعتىؼ،اس 

 وٌٌذُ  یا ٍاسلیي  اعتفادُ وٌیذ.

پظ اس اتوام وار ٍ خارج ًوَدى دعتىؼ ّا،  .12

 دعتْاي خَد را تؾَییذ یا ظذػفًَی وٌیذ. 
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رػایت تْذاؽت دّاى ٍ هزالثت اس آى ، یىی اس ٍظایف اصلی 

هزالثیي تْذاؽتی ٍ اس خٌثِ ّاي اعاعی هزالثت پزعتاري در 

تخؾْاي ٍیضُ اعت وِ ًِ تٌْا در ایداد احغاط راحتی، تلىِ 

ي هاًٌذ تیوار ٍ خلَگیزي اس ػَارض وؾٌذّادرعالهت 

 پٌَهًَی هزتَط تِ ًٍتیالتَرًمؼ دارد.

ًاوافی اس دّاى تاػث تدوغ هیىزٍتْا ٍ آعپیزاعیًَْاي هزالثت 

هیىزٍعىَپی ؽذُ وِ در ٍلَع پٌَهًَی تیوارعتاًی در 

ًمؼ دارد. خطز ایداد پٌَهًَی تیوارعتاًی در ICUتیواراى

تزاتز عایز تیواراى تَدُ ٍ هزي  21 تیواراى تحت تَْیِ هىاًیىی

 درصذ اعت .  53 ٍ هیز ایي تیواراى تیؼ اس

 ی مراقبت واکافی دهانپیامذها

، ایداد پالن دًذاًی، واّؼ خزیاى تشاق،خؾىی هخاط دّاى

التْاب لثِ ّا ٍ هخاط ، دوغ تاوتزیْاي تیواریشا در دّاى ٍ حلك ت

ػفًَت لثِ ٍ تافت ّاي ،تَي تذ دّاى، پَعیذگی دًذاى، دّاى

پٌَهًَی هزتَط تِ ، اًتؾار عیغتویه ػفًَت، اطزاف دًذاى

افشایؼ هزي ،ّشیٌِ ّاي هزالثت ٍ درهاى افشایؼ، ًٍتیالتَر

 ٍهیز

کهای ایجاد پالدر التهاب مخاط دهان يرعًامل مًث

 :دوذاوی 

 ًاعتفادُ اس تاس تَدى طَالًی دّاى ٍ خؾىی ًاؽی اس آ

 دارٍّاي عزوَتگز ایوٌی ٍآًتی تیَتیه ّا،
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  ،تغییز در فلَر هیىزٍتی دّاى وِ تذًثال تغذیِ ًاوافی

اختالل در تزؽح تشاق ٍ ػذم ؽغتؾَي هٌاعة دّاى 

 .هی ؽَد یدادا

 عًامل عذم اوجام مراقبت از دهان

ٍخَد لَلِ تزاؽِ، ایزٍي ٍ...وِ گاّا هاًغ اًدام هزالثت  *

 اصَلی ٍ هٌاعة هی ؽَد.

 تزط اس خاتدایی لَلِ تزاؽِ *

 آعپیزاعیَىتزط اس ٍلَع  *

 تزط اس افشایؼ ًاراحتی ٍ رًح تیوار *

 تصَر اٍلَیت ووتز ًغثت تِ عایز هزالثت ّا *

 فمذاى داًؼ ٍ هْارت وافی *

 ووثَد ٍلت ٍ هؾغلِ سیاد *

 ػذم تزرعی هٌاعة دّاى تِ خاطز ٍخَد لَلِ تزاؽِ ٍ.. *

ردن پالك حفظ بهذاشت دهان ي از بیه ب راههای

 : دوذان 

  )هغَان( رٍػ هىاًیىی -1

اعتفادُ هی  در هزالثت اس دّاى هؼوَالً اس عَاب ّاي ًزم

ؽَد .ایي عَاب ّا در اس تیي تزدى پالن هؤثز ًیغتٌذ اها هی 

تٌْا راُ اس تیي تزدى تَاًٌذ تاػث تحزیه هخاط ؽًَذ.

هىاًیىی)هغَان( هی  پالن دًذاًی اعتفادُ اس رٍؽْاي

 ذ.تاؽ

تیه رٍػ دارٍیی )هحلَل ّاي دّاًؾَیِ ٍآًتی تیَ -2 

 ّا( 
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 :ريش داريیی ومًوه ای از 

ًصف لاؽك :سدیم بیکربنات )جوش شیرین(

هیلی لیتز آب گزم حل وزدُ ٍتِ  253هزتاخَري در 

 ؽَد.هی  ػٌَاى دّاًؾَیِ چْارتار دررٍس اعتفادُ 

ّزچٌذ گفتِ هیؾَد سواب هاي لیمو و گلیسرین:

وِ ایي تزویة تاػث تحزیه تزؽح تشاق هیؾَد ٍلی در 

ّوچٌیي، تِ خاطز  .اعتفادُ سیاد تاػث خؾىی دّاى هیگزدد

اعیذي تَدى، تحزیه هخاط ٍتخزیة دًذاًْا را تغزیغ 

 .وزدُ ٍ تِ ّویي دلیل اعتفادُ اس آى تَصیِ ًوی گزدد

یه دارٍي ظذ تاوتزي ٍعیغ الطیف  کلرهگزیدین :

اعت وِ تز ارگاًیغن ّاي گزم هثثت ٍ هٌفی هَثز هی 

دي هزوش وٌتزل ٍ پیؾگیزي هحلَل پیؾٌْا.تاؽذ

 ( تزاي اًدام هزالثت دّاى هی تاؽذ.CDCتیواریْا)

ًت ّاي واًذیذیایی یا دردرهاى ػفَ نیستاتین:

هیلی  4اعتفادُ هی ؽَد.تِ همذار  دّاى ظایؼات آفت

 ؾَد.هیرٍس هصزف  13لیتز چْارتار دررٍس تِ هذت 

اس آب تِ ػٌَاى یه هحلَل تیخطز تزاي :آب

دّاى تیواراى تخؼ ٍیضُ اعتفادُ هزطَب وزدى 

ّوچٌیي هزطَب عاسي یه هغَان  .هیؾَد

وَچه ٍ ًزم تزاي تویش وزدى دًذاًْا ٍ لثِ ٍ 

 .خلَگیزي اسخؾىی دّاى هفیذ اعت
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