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Qadınlar üçün tövs�yələr

Qiymətləndirmə:

Hamilə qadınlar:
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Parodontit:

Parodontoloji müalicə:

Hamiləlik epulisi:

Parodontoloji cərrahiyyə:

Parodontoloji müalicənin qiymətləndirilməsi:

Hamiləliyin qeyri-qənaətbəxş yekunlaşması ilə əlaqə:

Hamiləlik öncəsi müalicə:
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Avropa Parodontologiya Federasiyası

Ağız Boşluğunun Sağlamlığı və Hamiləlik maarifləndirmə layihəsinin məqsədi 
Avropa Parodontologiya Federasiyası ilə Oral- B şirkətinin əməkdaşlığı ilə 
qadınlar arasında hamiləlik zamanı ağız boşluğu sağlamlığının qorunmasını 
təbliğ etmək və xəstələr və həkimlərə bu istiqamətdə tövsiyələr verməkdən 
ibarətdir. 

Hamiləlik müddətində ağız boşluğu sağlamlığının əhəmiyyəti düzgün 
qiymətləndirilməlidir. Elmi tədqiqatlar diş əti xəstəlikləri ilə vaxtından əvvəl 
doğuş, körpənin çəkisinin normadan az olması və preeklampsiya kimi mənfi 
nəticələr arasındakı əlaqəni sübut etmişdir. 

Ağız Boşluğunun Sağlamlığı və Hamiləlik maarifləndirmə layihəsi son elmi 
göstəricilər və məlumatlara əsaslanaraq qadınlara sağlam ağız boşluğunun 
əhəmiyyəti haqqında ətraflı məlumat verir. Bu layihə dünyanın 
parodontologiya üzrə aparıcı mütəxəssisləri tərəfində tərtib olunub və bir 
sıra elmi tədqiqatların nəticələrinə əsaslanır.

Avropa Parodontologya Federasiyası tibbin parodontologiya sahəsi üzrə elmi 
və diş əti sağlamlığının əhəmiyyətini təbliğ edən və əsas devizi “daha yaxşı 
həyat üçün sağlam diş əti”aparıcı təşkilatıdır. 1991-ci ildə təsis edilən 
Federasiya dünyada və Avropa qitəsində 16 000-ə yaxın parodontoloq, 
stomatoloq, alim və ağız boşluğu mütəxəssislərinin üzv olduğu 37 milli 
p a ro d o n to l o g i ya  c ə m i y y ə t i n i  ö z ü n d ə  c ə m l ə şd i r i r .  F e d e ra s i ya 
maarifləndirməni elmi sübutlara əsaslandırılmış və ictimai maraq kəsb edən 
mövzularda həkimləri və ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələrini əhatə edən 
tədbirlər və kampaniyalar vasitəsilə həyata keçirir. Kliniki və elmi 
parodontologiyanın inkişafı EuroPerio beynəlxalq parodontologiya konqresi, 
Journal of Clinical Periodontology elmi jurnalı, nüfuzlu universitetlərdə 
parodontologiya ixtissası üzrə akkreditə olunmuş rezidentura proqramı; 
ictimaiyyət arasında diş əti sağlamlığının təbliğatı isə 12 May Diş əti Sağlamlığı 
Günü maarifləndirmə tədbiri kimi fəaliyyyətlər Avropa Parodontologiya 
Federasiyasının tərəfindən həyata keçirilir. 
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Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin əsas fəaliyyəti ölkəmizdə 
stomatologiyanın parodontologiya sahəsinin inkişafına yardım etmək, 
həkimlərə və ictimaiyyətə dişlər və implantlar ətrafında diş əti 
sağlamlığının qorunub saxlanması və diş əti xəstəliklərinin ciddiyyəti, bu 
xəstəliklərin müasir biliklərə əsaslandırılmış erkən diaqnostikası və 
müalicəsinin əhəmiyyətini tanıtmaq, nəşrlər və digər elmi-maarifləndirici 
tədbirlər vasitəsi i lə tibbin digər sahələri i lə interdistiplinar 
kommunikasiyanı və tədqiqatları inkişaf etdirmək və gündəmə 
gətirməkdən ibarətdir. Cəmiyyət tərəfindən müxtəlif təhsil müəsissələri, 
yerli və beyləlxalq təşkilatlar, tanınmış alimlər və mütəxəssislər ilə sıx 
əməkdaşlıq edilməsi, beynəlxalq rəhbərliklərin və maarifləndirmə 
nəşrlərinin Azərbaycan dilində tərtib edilməsi ilə yanaşı müxtəlif 
beynəlxalq elmi və sosial maarifləndirici tədbirlər mütamədi olaraq həyata 
keçirilir. Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyəti Avropa Parodontologiya 
Federasiyasının üzvüdür. Cəmiyyət üzvləri Avropa Parodontologiya 
Federasiyasının bütün üzvlük üstünlüklərindən faydalanırlar. 

Oral-B bütün dünyada bazarından 5 milyard dollar dəyərində diş fırçası 
satan dünya lideridir.  Procter & Gamble şirkətinin bir hissəsi olan brend 
uşaqlar və böyüklər üçün manual və elektrikron diş fırçaları, ağız duşları, diş 
ipi, diş məcunları, yaxalayıcılar, interdental fırçalar kimi  məhsulları 
istehsal edir. Oral-B-nin manual diş fırçaları ABŞ və digər beynəlxalq 
bazarlarda digər bütün fırçalardan daha çox satılır. 2009-cu ildən 
başlayaraq Avropa Parodontologya Federasiyasının əsas tərəfdaşıdır, 
federasiyanın təşkil etdiyi EuroPerio konqreslərində, Məzuniyyət sonrası 
simpoziumlarda və Avropa Parodontologiya Qurultaylarının əsas 
sponsorudur.

Avropa Parodontologiya Federasiyasının Oral Health & Pregnancy maarifləndirmə 
layihəsi Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin prezidenti Cavid Əhmədbəyli, 
vitse-prezidenti və layihələr koordinatoru Hənifə Musayeva və baş katibi Vəfa 
Xanməmmədova tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq tərtib edilmişdir. 
Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin 25 may 2021-ci il tarixli 2 
saylı qərarı ilə tövsiyələr kimi təsdiq edilmişdir.

Əhmədbəyli C.R, Musayeva H.H, Xanməmmədova V.E. Ağız boşluğu sağlamlığı və 
hamiləlik: Qadınlar üçün tövsiyələr. Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin elmi 
nəşrləri, 2021, N.2, C1-8. 
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