DİŞ ƏTİ XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ DİŞLƏRİN KARİYESİ

İctimaiyyət üçün

tövsiyyələr

Avropa Parodontologiya Federasiyası (EFP) və Avropa Kariyes Tədqiqat Təşkilatı (ORCA) tərəfindən 2016-cı ildə
birgə keçirilən Avropa Parodontologiya Qurultayında dişlərin kariyesi və parodont xəstəlikləri arasındakı vacib
məqamlarının konsensus hesabatı.
Prof Mariano Sanz, Prof Søren Jepsen, Prof Iain Chapple və Prof Maurizio Tonetti-nin başçılıq etdiyi işçi
qrupların konsensus hesabatlarının vacib məqamları Prof Nicola West tərəfindən tərtib edilmişdir.
Bu lahiyə Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin İdarə Heyəti üzvləri Dos Cavid Əhmədbəyli, Dos Rəhim
Qarayev və Dr Hanife Musayeva tərəfindən 2019-cu ildə Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq tərtib
edilmişdir.

Diş əti xəstəlikləri və dişlərin
kariyesi geniş yayılmış ağız
boşluğu patologiyalarıdır.

Diş əti xəstəlikləri və
dişlərin kariyesi bütün
dünyada əsas ictimai sağlamlıq
problemi olaraq qalır.

Müalicə olunmayan
kariyes və parodontit
kəskin nəticələr verərək
diş itkisinə səbəb ola bilər.

Ağır formalı
parodontit
yetkin insanlarda
diş itkisinin əsas
səbəbidir.

Diş əti xəstəliklərinin
və kariyesin qarşısını
almaq mümkündür.

10%
Dünya əhalisinin 10%-i, yəni
743 milyon nəfər, ağır formalı
parodontitdən əziyyət çəkir.

6
Ağır formalı
parodontit bütün
dünyada ən çox
yayılmış 6-cı xəstəlikdir.

Saytları ziyarət edin:

perioandcaries.efp.org
www.perio.az/periokaries

Dünyada hər 3
nəfərdən 1-i kariyesə
məruz qalır.
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Dişlərə ömür boyu ehtiyac var
Parodont xəstəlikləri və dişlərin kariyesi insanlar arasında ən geniş yayılmış geyri-infeksion xəstəliklər və diş
itkisinin əsas səbəbləridir. Hər iki xəstəlik qidalanma problemlərinə, eləcə də özünə inam və həyat keyfiyyətinə
mənfi təsir göstərə bilər.
Diş ərpi hər iki xəstəliyin yaranması üçün əsas amillərdən biridir.
Hər iki xəstəliyin qarşısının alınması və müalicəsi üçün nəzərə alınması vacib olan ümumi risk amilləri və
göstəricilər onların hər ikisi üçün ortaqdır.
Ən son elmi müzakirələr nəticəsində məlum olmuşdur ki, flüoridli diş məcunundan istifadə etməklə həyata
keçirilən gündəlik ağız boşluğu gigiyenasına əsaslanan eyni profilaktik tədbirlər həm parodont xəstəlikləri,
həm də kariyes üçün effektivdir.
Dünyada əhalinin sayının artması və diş ömrünün uzanması ilə əlaqədar olaraq diş kariyesi və parodont
xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların da sayının artması müşahidə olunur, bununla xəstəliyin bütün
dünyada, xüsusilə də yaşlılar arasında, vurduğu zərər də artır.
Yaş artdıca gingivit və parodontit riski də artır, kariyes isə daha çox uşaq və yeniyetməlik dövründə özünü
göstərir. Bu xəstəliklər cəmiyyətdə geniş yayılaraq insanların dişləri üçün böyük təhlükə yaradır. İnsanlar öz
həyatlarında diş əti xəstəlikləri və kariyes kimi iki problemlə üzləşirlər. Xoşbəxtlikdən hər iki problemin aradan
qaldırılması üçün effektiv profilaktik və müalicə üsulları mövcuddur.
Yaş və sağlamlığınızdan asılı olmayaraq bu xəstəliklərin qarşısını almaq üçün şəkərli qidaların istifadəsinin
azaltmaq, gündə iki dəfə dişləri fırçalamaq və siqareti tərgitməniz vacibdir.
Diş ətlərinin qanaması normal hal deyil və stomatoloqun müayinəsinə mütəmadi getmək vacibdir.

Dişlərə ömür boyu ehtiyac var. Xəstələrinizi bu sahədə maarifləndirməyə dəstək olun!
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Diş əti xəstəlikləri və
dişlərin kariyesi
üçün tövsiyyələr

Parodont xəstəlikləri
Parodontit diş əti və dişləri dəstəkləyən toxumaların iltihablanması ilə baş verən geniş
yayılmış xəstəlikdir.
Parodont xəstəliklərinin müxtəlif formaları mövcuddur, lakin bunların ən geniş
yayılanları gingivit və parodontitdir.
Gingivit parodontitin yaranması üçün əlverişli mühitdir. Lakin bütün gingivitlər
parodontitə çevrilmir, belə ki, birincinin düzgün müalicəsi ikincinin profilaktikası deməkdir.
Müalicə olunmayan parodontit diş itkisinə səbəb olur. Ən ağır formasında parodontit,
aterogenik ürək-damar xəstəlikləri, şəkərli diabet və digər problemlər fonunda yüksək ölüm
riski daşıyır.
Diş ərpi parodontitin yaranmasının əsas göstəricisidir. Parodontit riskində irsi
xüsusiyyətlərin rolu böyük olsa da, həyat tərzi, ətraf mühit amilləri və vərdişlər
xəstəliyin əmələ gəlməsi və inkişafına güclü təsir göstərir.
Parodontit hətta dişlərin ömürlük saxlaması ilə müalicə olunur; lakin, erkən
diaqnostika çox vacibdir və xəstəlik yeniyetməlik yaşlarında da özünü göstərə
bilər.
Diabetli və diabetsiz xəstələrdə glikemik indeksə nəzarət parodontitin profilaktikası
strategiyası baxımından çox vacibdir.
Diş əti qanaması normal hal deyil; diş fırçasında və ya ağız suyunda qanın
görsənməsi də normal hal deyil. Belə hallarda stomatoloq ilə məsləhətləşmək mütləqdir.
Əgər sizin ağzınızda pis qoxu varsa, dişləriniz hərəkətlidirsə və ya dişlər
arasında boşluqlar yaranırsa stomatoloqa müraciət edin.
Dişlərinizi gündə iki dəfə fırçalayın.
Flüoridli diş məcunu ilə birlikdə diş ərpini təmizləyən, qarqara formasında əlavə
preparatlardan da istifadə edin.
Siqareti tərgitmənin yollarını düşünün.
Artıq çəkidən qurtulmaq və şəkərli qidaların qəbulunun azaldılmasına dair
məsləhətlər alın.
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Kariyes
Dişlərin kariyesi dişin sərt toxumasının bakterial turşuların təsiri
altında zədələnməsidir. Kariyesə qarşı həssalıq insan ömrünün
müxtəlif fazalarında dəyişir; lakin gənc yaşlarda daha yüksək olur.

Məktəbəqədər və məktəb yaşlı
uşaqlara emal olunmuş qidalar
verməyin.

kariyesin

Gündə iki dəfə flüoridli diş
məcunundan istifadə edin.

Aşağı sosial-iqtisadi statusla kariyes arasında birbaşa əlaqə
mövcuddur.

Yüksək
kariyes
riskinə
maliksinizsə,
flüorid
tərkibli
əlavələrin
tətbiqi
üçün
stomatoloqa müraciət edin.

Qida-ferment karbohidratları (şəkər, nişasta)
yaranması və inkişafı üçün mühüm amillərdir.

Həm kariyes, həm də paradont xəstəliklərinin qarşısını almaq mümkündür.
• Dişlərinizə və diş ətinizə qulluq edin. Dişlərinizi gündə iki dəfə flüoridli diş məcunu ilə
fırçalayın və stomatoloqun məsləhətinə uyğun olaraq dişlər arası fırçalarla və ya digər
vasitələrlə dişlərinizin arasını təmizləyin. Flüoridli diş məcunundan əlavə olaraq diş məcunu
və ya qarqara formasında olan antibacterial vasitələrdən istifadə edin.
• Şəkərli qida və içkilərin qəbulunu azaltmağa diqqət edin və onları yalnız əsas qida qəbulu
vaxtlarında istifadə edin.
• Əgər dişlərinizi və diş ətlərinizi təmizləməkdə çətinlik çəkirsinizsə, yardım istəyin.
• Dişləriniz çürüməsi və diş əti xəstəliklərinin qarşısnı almaq və mövcud xəstəliklərin müalicəsi
üçün üçün stomatoloqa müraciət edin.

Sağlam dişləri ömürlük qoruyub saxlamağın üstünlükləri:

rahat çeynəməyə,
yeməyə, danışmağa
və gülümsəməyə
imkan verir

həyat
keyfiyyətini
artırır

ümumi sağlamlıq
problemlərinin
yaranma riskini
azaldır
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sağlamlığınız
üçün daha az
büdcə ayırmağa
imkan verir.

Avropa Parodontologiya Federasiyası
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Kariyes və parodont xəstəlikləri insanlar
arasında ən geniş yayılmış xəstəliklərdir və
hər ikisinin də qarşısını almaq mümkündür.
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Bu xəstəliklərin yayılma payı böyükdür və
əhalinin yaşından asılı olaraq artır.
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vacib
məqamlar
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Kariyes və parodont xəstəliklərinin qarşısının
alınması və effektiv müalicə edilə bilməsi
üçün mütəmadi olaraq stomatoloqa
müraciət etmək vacibdir.
Qanayan diş ətləri normal hal deyil.
Dərhal stomatoloqa müraciət etmək
lazımdır.
Ağız boşluğu sağlamlığı ilə məşğul olan
mütəxəssislər çəki atmaq, siqareti tərgitmək,
idman, şəkər və qlikemik indeksləri
nəzarətdə saxlamaq haqqında məsləhətlər
verməlidirlər.
Parodont xəstəlikləri ümumi sağlamlıq
problemlərinin göstəricisi kimi qəbul
olunmalıdır.
Ağız boşluğu sağlamlığı ilə əlaqədar
maarifləndirmə uşaqları, anaları, ana
olmağa hazırlaşan qadınları, evdə
uşaqların qayğısına qalan personalı və
digər kateqoriyaları əhatə etməlidir.
Yaşlı insanların ağız boşluğu sağlamlığı
xronoloji yaşından çox, onların ağız
boşluğuna qulluq vərdişlərindən daha
çox asılıdır.
Şəkərli və nişastalı qidaların qəbulunun
azaldılması
kariyes
və
parodont
xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün
vacibdir və bu qidaların qəbulu əsas
qidalanma vaxtları ilə məhdudlaşdırılmalıdır.
Dişlərin gündə iki dəfə flüoridli diş
məcunları ilə təmizlənməsi mühümdür və
əlavə olaraq dişləri, diş ərpini azaldan və
qarşısını alan xüsusi qarqara məhlulları
ilə qarqara etmək vacibdir.
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Perio & Caries, Avropa Parodontologiya
Federasiyası – Colgate-in birgə təşəbbüsüdür

European
Federation of
Periodontology

Avropa Parodontologiya Federasiyası (EFP) diş əti sağlamlığı
və diş əti xəstəlikləri sahəsində aparıcı qurumdur və ən mühüm
beynəlxalq parodontal konfrans olan EuroPerio-nun, eləcə də
parodontologiya elmi üzrə aparıcı beynəlxaq toplantı olan –
Avropa Parodontologiya Qurultayının təşkilatçısıdır. Həmçinin,
EFP bu sahədə ən nüfuzlu dövri elmi nəşr olan “Kliniki
Parodontologiya Jurnalı”-nı da nəşr edir. EFP Avropada, Şimali
Afrikada, Qafqazda və Orta Şərqdə parodontologiya üzrə 37
milli parodontologiya cəmiyyətlərini birləşdirir. Ümumilikdə
federasiya 14 000 parodontoloq və ağız boşluğu mütəxəssisini
özündə cəmləşdirir.
www.efp.org
Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyəti 2012-ci ildə təsis
edilmişdir. Cəmiyyətin əsas məqsədi stomatologiyanın
parodontologiya və implantologiya sahələrinin inkişafına yardım
etmək, parodontologiyanı ayrıca bir elmi sahə kimi
stomatoloqlara və ümumiyyətlə cəmiyyətə tanıtmaq, bu
sahədəki həkimlərin təkmilləşmə səviyyəsini yüksəltmək və bu
istiqamətdə ən yüksək etik standartları müəyyən etməklə,
nəşrlər və digər elmi-maarifləndirici təqdimatlar vasitəsi ilə tibb
və stomatologiya sahələrində interdistiplinar kommunikasiyanı
və tədqiqatları inkişaf etdirməkdir. Həmçinin, Azərbaycan
Parodontologiya Cəmiyyəti öz sahələrində kliniki və elmi
qabiliyyətlərinə görə beynəlxalq səviyyədə lider kimi tanınmış
azərbaycanlı və xarici mütəxəssisləri və aidiyyəti qurumları
tədbirlərə cəlb edərək, intensiv olaraq kurslar, seminarlar və
elmi konqreslər təşkil edir.
Azərbaycan Parodontologiya
Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin ElmiTibbi Şurası tərəfindən Davamlı Tibbi Təhsil üzrə akkreditasiya
olunub və bu çərçivədə Cəmiyyət tərəfindən ölkəmizdə keçirilən
elmi tədbirlərdə həkim-stomatoloqlar sertifikasiya üçün tələb
olunan kreditlər əldə edirlər. Azərbaycan Parodontologiya
Cəmiyyəti Avropa Parodontologiya Federasiyasının üzvüdür.
Cəmiyyət üzvləri Avropa Parodontologiya Federasiyasının bütün
üzvlük üstünlüklərindən faydalana bilərlər.
www.perio.az

200 ildən artıq tarixçəsi olan Colgate-Palmolive bütün dünyada
ağız boşluğunun sağlamlığı və gigyenası üçün fəaliyyət göstərən
aparıcı şirkətdir. Şirkət dünyada ən çox istifadə olunan:
Colgate®, Colgate Total®, Maximum Cavity Protection plus
Sugar Acid Neutraliser™, Sensitive Pro-Relief™, Max White
One®, Elmex®, Meridol® və Duraphat® məhşur markalar adı
altında diş məcunu və diş fırçalarını istehsal edir və dünyanın
müxtəlif nöqtələrinə yayır. Colgate-Palmolive ağız boşluğu
sağlamlığı sahəsində yeniliklər yaratmağa davam edir və bunun
üçün stomatoloqlar və ictimai sağlamlıq üzrə mütəxəssislərlə
sıx əməkdaşlıq edir. Şirkətin əsas dəyərləri "qayğı", "qlobal
komanda işi" və "davamlı inkişaf"-dır və bu özünü yalnız
məhsulların keyfiyyəti və şirkətin reputasiyasında göstərmir,
həmçinin, müştərilərin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və
gördükləri işlərdə öz əksini tapır.
www.colgateprofessional.co.uk
www.colgatetalks.com
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EFP Colgate şirkətinə bu lahiyədə
göstərdikləri dəstəyə görə öz
minnətdarlığını bildirir.

