
  حفظہ الصحہ جوف دھن 

از امراضی می باشد کہ عدم رعایت آن باعث متام بدن وجوف دھن درحقیقت وقایہ ونگھداری اعات کردن حفظہ الصحہ مر 

عامہ کم بودہ از ازرش ھای کہ سطح دانش وآگاھی شود.درکشورھای جھان سوم می تولید امراض گوناگون وخطرناک 

دراین کشورھاگراف است کہ سطح امراض میکروبی ومیتودھای وقایوی آگاھی کامل نداشتہ واین باعث شدہ حفظہ الصحہ 

مقدس گیرند.ھامن طوری کہ دین زیادی را ازین کشورھاگرفتہ ومی قربانیان متاسفانہ خیلی باالی داشتہ باشندکہ ساالنہ 

کہ ھدف آن وقایہ وحفظہ الصحہ ین اسالم درموردنظافت چنین تحلیل کردکہ داسالم نظافت رانصف ایامن دانستہ می توان 

صحبت کردہ اسالم ازمسواک زدن قبل از مناز می داند وھمچنان پیامربگرامی رانصف ایامن تاکیدخاص دارد وآن است 

مسواک دانستہ است.آن رابیشرتازسایرمنازھای بدون است ومراتب ثواب   

 
 

                منودن حفظہ الصحہ جوف دھن  رعایت 

 

نظربہ رشایط کہ درعرصامروزی است  بدناساسی حفظہ الصحہ بخش ھایک حفظہ الصحہ جوف دھن ودندان  رعایت

حفظہ الصحہ کند پس بیایید کوتاہ در مورد میتودھای را بہ دندان ھا وارد زیادی غذایی متاسفانہ باعث شدہ کہ صدمات 

 جوف دھن صحبت کنیم.

 

 



 
 

روز مانیازداریم کہ یک بارجوف است.درطی یک شبانہ ھا برس کردن دندان یکی ازنکات عمدہ حفظہ الصحہ جوف دھن 

بعدازخوردن کردن جوف دھن بھرتین زمان برای برس ودروقت مناسب؛بہ صورت درست اماباید دھن خود رابرس کنیم 

آن بالعاب خواب جریان لعاب دھن کم شدہ ودندان ھابہ صورت درست غذای شب وقبل از اسرتاحت است چون درھنگام 

پوسیدہ گی دندان ھامی باعث تولید کریس یعنی مناسبی برای میکروب ھا کہ دھن شست وشونشدہ واین خشکی محیط 

باشد.گردد می   

میتودبرس کردن بہ صورت دایروی است کہ این دربرس کردن دندان ھابھرتین 

)بہ متاس لب سطح درسہ  شوم کہ برس کردن دندان ھا بایدطریق باعث می شود بہ بیرہ ھا آسیب نرسد.اماباید یادآور 

بگیرد.زبان یاکام است(باید صورت و)سطح داخلی کہ بہ متاس ،)سطح جوندہ یاقطع کنندہ(وکومہ(  

خود را پاک کنیم.وباید یاد آورشد کہ برس کردن ازطرف فیصد دندان ھای ۷۰ا برس کردن بہ صورت درست می توانیم ب

یک برس مالیم را انتخاب کرد تااز برس کردن شب موثرنیست وباید صبح جھت شادابی ورفع بوی دھن است وبہ اندازہ 

.دسخت ھیچ گاھی استفادہ نگردبرس   

 



 
 

ھای خود را کہ جوف دھن استفادہ از تار دندان است کہ با این کار می توانیم نواحی بین دندان درحفطہ الصحہ  نکتہ دوم:

استفادہ برس کردن از برس کردن وھم بعد از کنیم.از تار دندان می توانیدھم قبل برس منی تواند پاک کند با تار پاک 

انگشت  بہدوربدھید ورسدیگر آن را  خود راست  دست دندان را دور انگشت اشارہاز نخ یا تار سانتی ۴۰الی ۳۰کنید.مقدار 

از طرف بیرہ ھا بہ طرف بین دندان ھای خودبربید وسپس آن را اشارہ دست چپ تان دور دادہ وتار بین دو انگشت اشارہ را 

دھید.بکشید واین کار راسہ بار برای متام مسافہ بین دندان ھا انجام سطح جوندہ یاقطع کنندہ   

کنند اماچوپ دندان نطربہ اینکہ بہ تعداد مردم استفادہ می ھم یک از چوپ دندان وجود داشت کہ اکنون درقدیم استفادہ 

وباعث زخم شدن آن می گردد.بیرہ ھا آسیب می رساند   

خیلی خطرناک است وممکن از تاردندان استفادہ کنید چون زخم ھای جوف دھن استفادہ نشود بھرتاست، بہ جای آن 

مغزی...گردد.کوشش امراض گوناگون مثال مننژیت میکروب ھای دھنی بہ داخل خون شدہ وباعث باعث داخل شدن 

ھم پاک گردد وازپوسیدگی یاکریس فیصد باقی ماندہ دندان ھای تان ۳۰الی  ۲۵کنید کہ ازتار دندان استفادہ کنید کہ 

باشید.بین دندان در امان   

 
است.باانگشت کالن یعنی شست دارند ماساژ بیرہ ھا درختم این پروسہ تاکید بر آن دندان جدیدا علامی طب کہ سوم:نکتہ 

سالی ازتحلیل کہ این کار باعث خواھد شد کہ درھنگام کھن خود را ماساژ دھید گفتہ شدہ است می توانید متام بیرہ ھا 

.داولی خویش برگردمی شود بیرہ ھا دوبارہ بہ حالت اسرتاحت نارمل بیرہ ھای شام کاستہ شود وباعث   

 

 



 
 

 یک مرتبہ توانست دو روز بعدیمنیک مرتبہ بھرتاست واگرشخص  روزحداقل در ی طبی ھااستفادہ از دھن شویہ نکتہ چھارم:

ساختہ واز آن میتواند یک محلول رقیق منک بعضی مردم ازلحاظ اقتصادی مشکل داشتہ باشد وممکن  .استفادہ مناید

.استفادہ مناید  

برس کوشش شود ازمیدہ منودن چیزھای سخت باالی دندان ھا جلوگیری شود وھمچنان بہ اطفال ھم آموزش نکتہ پنجم:

شیری نیزاجتناب شود تازمینہ شود.وھمچنان ازکشیدن پیش ازوقت دندان ھای منودن دندان ھا بعد ازدونیم سالگی دادہ 

 وکریس شمردہ  رامھیانسازد کہ ھمین بی نظمی دندان ھا یک فکتور برای گیرش مواد غذاییرا برای بی نظمی دندان ھا 

.شود  می  

تامشکالت ابتدایی شخص کوشش منایدکہ درطول شش ماہ یکبار بہ داکرتمعالج خویش مراجعہ مناید حداقل نکتہ ششم:

را از آن بگیرد.زھدایات الزمہ امنایدو حل   

 

  
و مادر است کہ بعد از سن پدر وبہ آن بایدتوجہ کرد و وظیفہ مھم است  اطفال  صحہحفظہ الاطفال حفظہ الصحہ جوف دھن 

خود را مادر باید متام سطوح دندان ھای طفل درنظربیگرند.بعد از شش ماھگی بعد ھربار شیردادن شش ماھگی وقایہ را 

خیلی یاتیزاب وبعدا بہ لکتیک اسید تبدیل خواھد شد کہ این اسید شیرمادر لکتوز دارد باپنبہ پاک ومتیز کند چون 

.می شود اطفالپوسیدہ گی دندان ھای وباعث خطرناک است   



 
 

باید بہ برس کردن بہ کمک مادر یا پدر عادت ی خود را برس کند دان ھایک سالگی کہ می تواند بہ کمک مادر دنبعداز  

اطفال زیردوسال متفاوت از کرم دندان بزرگساالن مناید.اما بہ خاطر باید داشت کہ کرم دندان ھایش رابرس کند ودندان 

توانند دوسالگی می زیردوسال نباید کرم دندان فلوراید دار استفادہ کند وبعد از است وتفاوت اصلی آن این است کہ اطفال 

کرم دندان راطفل شان نخورد.کنند اما باید مادران متوجہ باشند کہ لوراید دار استفادہ ف کرم دندان  

درھنگام برس دندان ھای طفل داشتہ باشد ھمیشہ مادر باید نظارت دقیق بر برس کردن تاسن ھفت الی ھشت سالگی 

تنبلی نکنند.ی گرامدھید امیدوارم مادران وپدران درست این کار را انجام شان بہ صورت کردن متوجہ باشد کہ طفل   

 

  

 

 


