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  )٤( آموزشيپيام 

  "مراقبت از دهان"

  باالخص در پرستار مراقبت اساسي جنبه هاي از و بهداشتي اصلي مراقبين وظايف از يكي آن از مراقبت و دهان بهداشت تامين
  دارد.  نقشپنوموني  مانند كشنده اي عوارض از جلوگيري و بيمار سالمت بلكه راحتي، احساس ايجاد در تنها نه كه است ويژه بخشهاي
 دهان، مخاط التهاب بزاق، جريان كاهش مخاط دهان، خشكي باعث مي تواند دهان از ناكافي مراقبت كه نشان داده اند مطالعات

 موضعي عوارض باعث مي توانند باكتري ها اين .شود حلق و دهان در بيماريزا باكتري هاي تجمع و لثه ها دنداني، التهاب پالك ايجاد

 سرايت حتي و باكتريمي عفونت، سيستميك انتشار آن در پي و دندان اطراف بافتهاي عفونت دندان، پوسيدگي استوماتيت، مانند عمومي و

بيمار و  بر اقتصادي هنگفت هزينه هاي بستري و تحميل  مدت طول افزايش عفونت ها عالوه بر گردند. اين قلب و به مفاصل عفونت
  به دنبال خواهد داشت. را نيز و مير بيمارستان، افزايش مرگ

  

  :ابزارهاي بررسي در مراقبت از دهان

  BRUSHEDدهان  بررسي ابزار
 توصيه پوسته و پالك و وجود خارجي عوامل بد، بوي بزاق، زخم، قرمزي، خونريزي، نظر از را دهان اين ابزار بررسي

  مي كند. كمك بررسي دهان هنگام در باليني خطر عاليم شناسايي در پرستاران به اين ابزار .است نموده

  انعقادي وضعيت و دهان مخاط لثه ها، بررسي  Bleeding  خونريزي

  بيوتيكي تيآن استوماتيت دهان، خشكي زبان، لثه ها،  Redness  قرمزي

  آفتي زخم هرپسي، زخم زخم، شكل زخم، اندازه  Ulceration  زخم

  دهان خشكي بودن، زياد بودن، آبكي يا غليظ  Saliva  بزاق

  تعفن بوي اسيد، بوي ،ي بوي بد دهانها ويژگي ،بوي بد وجود عدم  Halitosis  دهان بد بوي

 عوامل

  خارجي
External factors  

 لوله كه اي پارچه و تراشه لوله وجود دهان، حاشيه و گوشه قرمزي يا ترك

  وسايل اين بودن كثيف اند، دهان بسته اطراف در آن با را

  Debris  پوسته ها
 تراشه لوله به چسبيده خارجي مواد و مشهود هاي پوسته و ها پالك وجود

  آن كننده تثبيت وسايل و
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  Jenkins  دهان بررسي ابزار
  دهان شرايط  نمره  تغذيه وضعيت  نمره

  خوب  ٤  خوب  ٤
  متوسط  ٣  متوسط  ٣
  بد  ٢  بد  ٢
  خيلي بد  ١  خيلي بد  ١

  قدرت جويدن  نمره  راه هوايي  نمره
  كامل  ٤  نرمال  ٤
  مختل كمي  ٣  اكسيژن دريافت  ٣
  محدود خيلي  ٢  تراشه لوله وجود  ٢
  حركت بي  ١  باز دهان با تنفس  ١

  سن بيمار  نمره
  مراقبت از دهان  نمره دهي

  سال ٢٩-١٥  ٤

  سال ٤٩-٣٠  ٣
 انجام دهان مراقبت ساعت ٣ هر  و باالتر ١٥نمره 

  .شود

  سال ٦٩-٥٠  ٢
 انجام دهان ساعت مراقبت ٢ هر  ١٢-١٤نمره 

  .شود

  سال ٧٠باالتر از   ١
 انجام دهان مراقبت ساعت يك هر  ١٢نمره زير 

  .شود

 :مي شود كم باال نمرات از نمره يك باشد داشته را زير شرايط بيمار اگر

  استروئيد يا بيوتيك آنتي زياد مقدار ايمني، دريافت سيستم پايين، سركوب مليتوس، هموگلوبين ديابت

   :نموده اند توصيه دهان از مراقبت براي را زير و وسايل مواد عموما مقاالت :دهان از مراقبت براي الزم وسايل و ابزار
 معمولي دستكش پالستيكي 

 پرستار براي ماسك 

 بيمار و پرستار صورت براي محافظ عينك  
 قلب) انتخابي جراحي تحت بيماران (براي ٠,١٢ كلرهگزيدين اسپري يا محلول  
 كودكان اندازه در مسواك  
 باكتريال ضد داندان خمير  
 الكل فاقد دهانشويه محلول 

 شستشو سرنگ  
 سواب  
 كننده چرب ژل  
 دهان كننده مرطوب ژل  
 قوه چراغ  
 ساكشن كاتتر  
 سالين نرمال  
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   :دهان مراقبت انجام دفعات

سي برر ابزاهاي حسب بر كه بيمار نمره اي مبناي بر محققان برخي  .ندارد وجود نظر اتفاق منابع دهان در از مراقبت دفعات تعداد مورد در
 . مي كنند دهان را پيشنهاد از مراقبت براي يكبار) را ساعت سه هر تا ساعت هر متفاوتي (از دفعات تعداد مي كند، كسب دهان

ساعت  ٦ هر حلقي - دهاني ساكشن نيز برخي و ساعت ٢هر  كردن مرطوب و كشيدن سواب لزوم، مواقع در و ساعت ١٢ گروهي از محققان هر
 را پيشنهاد تراشه لوله ماندن باقي زمان تا ساعت دو هر دهان سازي و مرطوب زدن مسواك نيز محققان از برخي ديگر  كرده اند. پيشنهاد را

 و دهان مخاط حفره كردن مرطوب نيز و دهان از مراقبت براي را روز در سه بار تا دو زماني فواصل اخير، مقاالت اغلبنموده اند. 
    .كرده اند توصيه را ساعت ٤ تا ٢ هر طي لب
 او براي بيمار بودن هوشيار در صورت مراقبت انجام روش و نوع و شده ديده تدارك وسايل الزم دهان، از مراقبت بار هر از پيش تا است الزم

  شوند. ثبت بيمار پرونده در مشاهداتنتيجه  و شده انجام اقدامات بايد نيز دهان از مراقبت و هر بررسي از پس  .شود داده توضيح

 )مختلف منابع (بر اساس مروردهان از مراقبت انجام پروتكل

و ...       (پنوموني وابسته به ونتيالتور)  VAPنظير  عوارضي به منجر كه حلقي دهاني پاتوژن هاي رشد كاهش و دهان كلونيزاسيون كاهش: هدف 
  مي شوند.

 :ها آمادگي

 .بپوشيد دستكش و بشوييد را دستها •

 .بزنيد مسواك و كرده تميز را او دهان مي خواهيد كه دهيد توضيح بيمار به شروع براي •

 .دهيد قرار بيمار و خود چشم روي را محافظ عينكهاي بزنيد، ماسك •

 :كار روش

 .كنيد نگاه قوه چراغ از استفاده با را دهان حفره درون لب ها، مشاهده ضمن و كرده باز آرامي به را بيمار دهان •

 .كنيد تقسيم راست و چپ پايين، باال، قسمت ٤ به را دهان حفره •

 .كنيد بررسي Jenkinsيا  BRUSHED از قبيل معتبر ابزار يك از استفاده با را بيمار دهان •

 گزارش و ثبت را آن ويژگيهاي و محل و كرده توجه خونريزيدهنده و قرمز بافتهاي زخم، ضايعه، دلمه، بو، مانند مشكوك يافته هرگونه به •

 .كنيد

 دهيد. انجام ساعت ١٢ هر سپس و بيمار پذيرش بدو در را دهان بررسي اولين •

 .دارد قرار دهان در تراشه لوله از سانتيمتر چند كه كنيد توجه لوله روي اعداد خواندن با دارد، تراشه لوله بيمار اگر •

 .دهيد انجام را حلق عميق ساكشن ،زدن مسواك از قبل هربار دارند، تراشه لوله كه بيماراني در •

 .كنيد تكرار را حلق ساكشن، تراشه لوله تعويض يا و آن كاف كردن خالي تراشه، لوله كردن خارج از قبل •

 .بچرخانيد پهلو به رابيمار  سر آسپيراسيون از جلوگيري براي نيست، ممكن اگر و بچرخانيد پهلو به را او ندارد، تراشه لوله كه بيماري در •

حركات  با را لثه ها و دندانها داخلي و خارجي سطوح تمام آرامي به فلورايد، حاوي ميكروبي ضد دندان خمير كمي و بچه گانه مسواك يك با •
 .بزنيد مسواك چرخشي

 .بزنيد مسواك جلو به عقب حركات با نيز را كام و زبان سطوح تمام دندانها از پس •

 .بزنيد مسواك راوي  كام و زبان لثه ها،،  ندارد دندان بيمار اگر •

خارج  ريخته و الكل فاقد دهانشويه محلول يك يا سالين نرمال مخصوص سرنگ با قسمت همان در دهان، از قسمت هر زدن مسواك از بعد •
 .كنيد

 .كنيد خارج بيمار دهان از را دندان خمير تمام ساكشن يا سرنگ از استفاده با •

  بزنيد. مسواك يك بار ساعت ١٢-٨ هر را كام و زبان لثه ها، دندان ها، •
 دهيد. دهان قرار در دوباره و بشوييد كنيد، تميز نموده، خارج را آن دهان، از مراقبت انتهاي در دارد وجود بيمار  دهان در airwayاگر  •

 .كنيد ساكشن را حلق و دهان زدن در بيمار بيهوش، مسواك بار هر در •
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 .ماليدبيمار  دهان مخاط سطح تمام روي اسفنجي، سواب يك از استفاده با يا خود انگشتان با را كننده مرطوب ژل از كمي مقدار •

  كنيد. استعمالبيمار  لب و همه قسمت هاي دهان مخاط در ساعت ٤-٢ هر را كننده مرطوب ژل •
 .كنيد چرب وازلين با را ي بيمارلب ها سپس •

 :مراقبت اتمام

 كنيد. ثبت را شده انجام مراقبت •

  .كنيد ثبت بيمار پرونده در را مشاهدات نتيجه و شده انجام اقدامات دهان، از مراقبت و بررسي هر از پس •
 :، مراتب زير را مورد توجه قرار دهيدشديد دهان در اي ضايعه يا زخم وجود متوجهبيمار  دهان بررسي هنگام كه صورتي در

 .بگرديد آن علت دنبالبه  •

 .كنيد مشورت دندانپزشك يك با لزوم صورت در و كرده مشورت پزشك با •

 .كنيد ارسال آزمايشگاه به كشت جهت و كرده تهيه زخمي ناحيه از سواب يك •

 .كنيد كوتاه تر را دهان بررسي فواصل •

 سواب يا نرم مسواك يك از دهنده خونريزي يا زخمي نواحي براي فقط .دهيد انجام باال در شده توصيه روش مطابق را دهان از مراقبت •

 .كنيد اسفنجي استفاده

 .كنيد استفاده زخمي ناحيه روي شده تجويز داروي از پزشك تجويز مطابق •

 .است شده توصيه بار ٥ روزانه درصد ٥ آسيكلووير پماد استعمال است ويروسي زخم اگر •

انجام  از بعد دقيقه ٣٠روز ( در بار ٤ را آن قطره از ٣٠ميلي ليتر يا يك است، شده تجويز نيستاتين محلول اگر  :قارچي ضايعات يا ها زخم در •
 .ببريد به كار ) دهانشويه

 .كنيد استفاده زخمي ناحيه در تجويز پزشك مطابق را داروها ساير •

 .نكنيد استفاده كلرهگزيدين از دارد، وجود دهان در باز زخم كه صورتي در •

   :شستشوي مخصوص دهان و دندان بيماريا  آموزش اصول دهانشويه
 :هدف

 برقراري سالمت لب ها ، زبان و غشاء مخاطي دهان -١

 پيشگيري از عفونت دهان -٢

 تميز و مرطوب نگهداشتن غشاء مخاطي دهان و لبها -٣

 :وسايل الزم

 بدون شويه دهان محلول حاوي ظرف -٦ مسواك و خميردندان -٥يا پنس چوپ زبان  -٤دستكش يكبار مصرف  -٣رسيور  -٢حوله صورت  -١

 ملزو صورت در ساكشن – ١١ وازلين – ١٠ليوان محتوي آب تميز  - ٩كيسه نايلوني  - ٨ سي سي ١٠ سرنگ -٧ الكل

 :نحوه اجرا

  .دستها را به طريق صحيح شسته و وسايل الزم را آماده و به كنار تخت بيمار منتقل كنيد -١

 .خود را به بيمار معرفي كنيد. نحوه همكاري بيمار را مشخص كنيد -٢
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 .خلوت بيمار را فراهم كنيد -٣

 .حوله را در اطراف سر و چانه بيمار پهن كنيد. (در بيمار هوشيار كه قادر به نشستن است از گردن بند استفاده كنيد) -٤

 .رسيور را كنار دهان بگذاريد -٥

 .يددستكش معاينه را بپوش -٦

 :دهان شويه مخصوص را به روش زير انجام دهيد -٧

 :در صورتي كه بيمار هوشيار است -الف

 از او بخواهيد با خميردندان و مسواك دندانها را تميز كرده و با آب تميز و ني آشاميدني دهان را شستشو دهد. 

  كنيد چرب وازلين با را ها لب سپس و بشويدسپس در صورت لزوم از او بخواهيد با محلول دهانشويه نيز، دهان خود را. 

 در انجام مراحل دهانشويه به بيمار كمك كنيد و وسايل الزم را در اختيار وي قرار دهيد. 

 :در صورتي كه بيمار هوشيار نيست -ب

 او را به پهلو بخوابانيد و سر تخت را پائين بياوريد. 

 با استفاده از چوب زبان، دهان او را باز كنيد. 

 اپليكاتور را با محلول دهانشويه مرطوب كرده ، بين و روي دندانها و فاصله بين آنها، لثه ها ، داخل گونه ها، سقف دهان ، زير زبان و  نوك

 .روي زبان بيمار را با اپليكاتور مرطوب بخوبي تميز كنيد

 اپليكاتور را داخل كيسه نايلوني انداخته و اپليكاتور ديگري به كار ببريد. 

 چنانچه دهان بيمار فوق العاده كثيف است از گاز و پنس يا چوب زبان و گاز استفاده كنيد. 

  سي سي از محلول دهانشويه بدون الكل يا آب پر كرده و رسيور را كنار دهان گذاشته ، محلول را وارد  ١٠براي آبكشي دهان يك سرنگ

 .. (در صورت لزوم با نظارت پرستار از ساكشن استفاده شود)دهان كنيد و اجازه دهيد تمام محلول داخل رسيور تخليه شود

 پس از اتمام دهانشويه لب ها را با وازلين چرب كنيد. 

 .ها را بشوئيد ها را خارج ، حوله و وسايل را برداشته، دست دستكش -٨

 .گزارش دهيد مسئول بيمار پرستار در پرونده بهمراحل كار و وضعيت بيمار در حين انجام مراقبت را جهت ثبت  -٩

 :ويژه توجهات

  مسواك زدن  ،ماهگي ١٨بهداشت دهان و دندان بايد از ظهور اولين دندان آغاز شود. (با استفاده از گاز مرطوب كوچك بعد از هر بار تغذيه) از

  .مرطوب و آب) . بعد از اين سن از خميردندان حاوي فلورايد استفاده كنيدهاي كودك شروع مي شود. (مسواك نرم و  دندان

 بنابراين رعايت بهداشت دهان و دندان اهميت بيشتري  در سالمندان خشكي دهان شديدتر است چرا كه ترشحات بزاق كاهش يافته است

 .دارد
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  كردن: مسواك مهم در نكات
 از استفاده .مسواك نمود مي توان هم خالي آب با دندان خمير به دسترسي عدم صورت در ولي شود انجام دندان خمير با كردن مسواك بهتر

 مي گردد. لثه شدن و خراشيده دندان ميناي ساييدگي سبب زيرا نيست درست كردن جهت مسواك پودرها ساير يا شيرين جوش خشك، نمك

 دهان، محيط كردن ضدعفوني دهانشويه جهت سرد) به صورت جوشيده آب ليوان يك در چايخوري رقيق (نصف قاشق نمك آب از استفاده

 .است كننده كمك

 مي باشد. دقيقه ٤ زدن مسواك براي زمان حداقل

  .خواب) از (قبل شبها ناهار)، از صبحانه)، ظهرها (بعد از صبحها (بعد :زدن مسواك براي مناسب زمان هاي
  كنيد. فرو مسواك موهاي داخل به را دندان خمير و داده قرار مسواك دندان روي خمير نخود يك اندازه به سپس بشوئيد، آب با را دهان ابتدا

  

  
  

 سطوح كليه ترتيب به و مي شود شروع دهان سمت يك عقب از قسمت كردن مسواك .شود مسواك جداگانه بايد پايين و باال دندان هاي

 طولي درجه نسبت به محور ٤٥ زاويه با مسواك موهاي بايد كردن مسواك مي شود. هنگام زده مسواك دندان ها كليه جونده و خارجي، داخلي

  گيرد. قرار دندان و لثه اتصال محل در دندان

  
 مچ دست، حركت با سپس و بگيرد صورت بايد محل كوتاه) در و سريع لرزشي (حركات حركت ابتدا لثه، و دندان روي مسواك دادن قرار از بعد

 انجام بايد هر دندان براي بار ٢٠ تا ١٥ حدود حركت اين .شود جونده چرخانده سطوح طرف به لثه سمت از دندان سطح روي مسواك موهاي

  .گيرد
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 جلو، دندان هاي داخلي سطوح براي ولي گيرد مي صورت خارجي آن سطوح كردن مسواك مانند هم دندان ها داخلي سطوح كردن تميز

  كرد.  تميز را سطوح اين پايين و باال با حركات و داد قرار دندان ها داخلي سطح روي بر عمود صورت به را بايد مسواك
  

  
  

 به داخل خوبي به مسواك موهاي تا دهيد فشار كمي و داده قرار سطوح جونده با تماس در را مسواك موهاي جونده، سطح كردن مسواك براي

  شود.  تميز به خوبي تا بكشيد عقب و به جلو را مسواك بار چند سپس .شود وارد جونده سطح شيارهاي
  

  
  

 .نمود تميز مسواك با هم را زبان روي يكبار روز چند هر بهتر است مي شوند، جمع زبان سطح روي ميكروب ها و غذايي مواد خرده هاي چون

 .دهان دارد بد بوي بردن بين از در مهمي نقش زبان تميزكردن .كشيده ميشود جلو طرف به و ميگيرد قرار زبان عقب در مسواك براي اينكار

 خوب بشوئيد را مسواك شد، تمام دندان ها كردن مسواك وقتي .شود شسته با آب بار چندين دهان بايد زبان و دندان ها كردن مسواك از پس

 جعبه هواي داخل رطوبت چون نگذاريد؛ بسته سر جعبه در را خيس مسواك كه هيچگاه كنيد توجه .كنيد نگهداري آلودگي از دور جايي در و

  .مي كند تسريع را ميكروبها رشد و شده زياد
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  مهم در مراقبت از دهان در افراد سالمند: نكات
  
  :سالمندان در .پيشگيري از خشكي دهان١

 :دهان شود خشكي سبب مي تواند زيردر افراد مسن علل به بزاقي غدد عملكرد در اختالل

 داروها بعضي از استفاده 

 درماني اشعه  

 درماني شيمي 

 بيماري ها بعضي  

 :زير است كه به قرار مي كند ايجاد را مشكالتي آن، ميزان به توجه با دهان خشكي

 دهان سوزش  

 بلعيدن و جويدن در اشكال  

 دندان دست نگهداشتن در اشكال  

 چشايي حس در تغييرات  

 اشتها كاهش  

 دندان ها پوسيدگي افزايش  
 در بار دو حداقل مسواك و دندان نخ از آن عوارض كاهش مي تواند جهت گردد، دهان خشكي دچار طبيعي دندان هاي با مسني فرد اگر

دندانپزشك)،  توصيه مصنوعي (با بزاق عنوان به محلول هايي از فلورايد، استفاده همچنين  .نمايد استفاده خواب) از قبل يكبار روز (حتماً
 بار رقيق چندين نمك آب محلول از استفاده دخانيات، انواع ساير و از سيگار استفاده عدم روز، در ساده مايعات ليوان ٨ تا ٦ حداقل مصرف

 .مي شود توصيه بزاقي فعاليت غدد افزايش جهت قند بدون آدامس جويدن و روز در

  . مراقبت از پروتزهاي دندان (دندان مصنوعي)٢
 تا دهند قرار خود دست زير پر است نيمه تا كه را پالستيكي آب ظرف دندان، پروتز كردن تميز هنگام در مي گردد توصيه مسن افراد به

 خود اشاره و شست انگشت بين را كه پروتز مي شود توصيه بيمار به شستن موقع در .نبيند افتاد، صدمه دستشان از پروتز كه صورتي در

  .شود تكه دو است ممكن بيفتد، دست از پروتز دندان اگر چون داشت، نگه دست كف در آنرا نبايد .مسواك زند و بگيرد محكم

 قاشق يك كننده ضدعفوني محلول يك در هفتگي صورت به را دندان پروتز مي توان پروتز، كردن تميز جهت مسواك از استفاده بر عالوه

 از مصنوعي دندان كردن خارج از بعد . داد قرار ساعت نيم مدت به آب ليتر نيم خانگي (وايتكس) داخل حدود كننده سفيد مايع چايخوري
 .گيرد قرار دهان داخل سپس و شود شسته آب شير زير بايد كامال پروتز كننده، تميز محلول

 شدن كدر سبب است ممكن زيرا نمود؛ استفاده پارشيل پروتزهاي نمودن براي تميز را وايتكس محلول نبايد كه است ذكر به الزم البته

   .گردد آن فلزي قسمت

  
 پارشيل پروتز درماني

 .نمود استفاده يك بار روزي پروتز جرم و رنگ كردن طرف بر جهت كننده پاك قرص هاي از مي توان دندانپزشك توصيه با

 الزم وسايل غذا مي خورند، و برند مي به سر منزل از خارج را زماني اگر روز طول در مي شود توصيه مي كنند استفاده پروتز از افرادي كه به

  .باشند داشته به همراه را پروتز خود نيز و دندان ها نمودن تميز جهت
 در مصنوعي دندان هاي فشار تحت كه دهان مخاط تا شود خارج دهان از مدتي براي بايد متحرك مصنوعي دندان هاي روز شبانه طول در

 پروتزدندان ساعت ٨ ساعت حدود ٢٤طول  در مي شود توصيه . برگردد خود طبيعي به وضعيت و كند استراحت است، بوده خوردن غذا هنگام

 .مي باشد هنگام خواب مدت اين براي زمان بهترين كه شود درآورده
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 .نكند پيدا حجم تغيير و ندهد دست از آب تا داد قرار آب از پر ظرفي در را آن بايد خواب از قبل و شب در دندان پروتز كردن تميز از پس

 .نشود داده شستشو داغ آب با يا و نكرده داغ وارد آب را دندان پروتز هيچگاه كه شود توصيه

 دهان از را دندان پروتز كه نماييد توصيه او به شد، دهان بافت هاي تحريك و و درد تورم دچار مي كند استفاده دندان پروتز از كه فردي اگر

 .پزشك را مطلع نماييد حتماً و كند خارج

 چون .ننماييد آماده استفاده چسب هاي و ساينده وسايل يا و سمباده از دهان بافت هاي با دندان پروتز تطابق و اصالح جهت وجه هيچ به

 .نمود استفاده دندان پروتز از آنها بدون نمي توان آن از پس و مي خورد به هم فكين در مقابل هم در دندان ها قرارگيري تطابق

 دندانپزشك به يك بار ماه ١٢ تا ٦ هر حداقل بايد باشند، نداشته مشكلي خودشان نظر از اگر حتي هستند دندان پروتز داراي بيماراني كه تمام

  نمايند.  مراجعه معاينه جهت
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