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سپیدبررسیمیکند

 یاسر مختاری

محمد رضا یک لحظه از حرکت باز نمی ایستد. 
دائما باید ویلچر که نه کالسکه بزرگ چرخ دار را 
به حرکت درآورد تا نوشین 17 ساله اش که همچون 
کودکی یک ساله در آن قرار دارد گریه نکند، و دائما 
با نیش نیش گفتن او را آرام کند. 17 سال است که 
محمد رضا و همسرش با هم و به نوبت در طول 
شبانه روز، نوشین را حرکت می دهند، ایستادن به 
معنای گریه اوست، قبل ها که نوشین کوچکتر بود 
می توانستند او را در آغوش بگیرند یا کول کنند و 
حرکت دهند. اما هر چه بر سال های سن او افزوده 
می شود، وزنش سنگینی یافته و همزمان توانایی 
پدر و مادر تحلیل رفته است. نوشین اولین و تنها 
فرزند محمدرضا در طول 22 سال زندگی مشترک 
با همسرش است که با معلولیت ذهنی و حرکتی به 
دنیا آمده است. اگرچه 17 سال از سنش می گذرد 
اما همان نوشین یک سالگی است با جثه ای بزرگتر 
و دردهای بیشتر برای پدر و مادر خود که روز و 
شب را در خدمت او هستند. محمد رضا و همسرش 
تنها نوشین را دارند و از ترس اینکه مبادا کودک 
دیگر دارای معلولیت را به دنیا بیاورند دیگر هرگز 
بچه دار نشده اند و تمام مهر خود را در خدمت به 
نوشین خالصه کرده اند. » مشکالت که زیاد داریم 
از خرج های یومیه برای نوشین تا دارو و درمانش 
اما هر بار که دندان درد به سراغش می آید انگار آهن 
گداخته روی ما می کشند، دردی که این بچه می کشد 
قابل قیاس با درد دیگری نیست. نمی توان او را به 
نزد دندانپزشک عادی برد، برای معالجه دندانش 
باید او را بیهوش کرد که هر بار هزینه زیادی هم 

می برد.« اینها را محمد رضا می گوید. مرد 45 ساله ای 
که االن که 65 ساله می نماید. 

آرمین نیز شریطی چون نوشین دارد و البته تا 
حدی آرام تر اما هر زمان که گریه و جیغ نوشین 
را می بیند او نیز گریه می کند. او 14 سال سن 
دارد و سومین فرزند شیرین و همسرش است 
که البته برادر و خواهرش که پیش از او به دنیا 
آمده اند از سالمت کامل برخورداند، شیرین نیز 
همان مشکالت محمد رضا را دارد و همان غمی 
که او می کشد. آرمین هم عالوه بر معلولیت ذهنی 
و حرکتی دارای مشکالتی در لثه ها و دندان های 
خود است، او نیز برای اخذ خدمت دندان پزشکی 
باید بیهوش شود تا دندان پزشکان بتوانند برای او 
کاری انجام دهند. تنها نوشین و آرمین نیستند که 
با مشکالت عدیده ای در زمینه سالمت دهان و 
دندان مشکل دارند بلکه عمده معلوالن ذهنی و 
حرکتی به دالیل مختلف مثل مصرف دارو، ناتوانی 
در مسواک زدن و مشکل در رفتن به دندانپزشکی 
و نیاز به بیهوشی برای دندانپزشکی و... در مقایسه 
با افراد غیرمعلول بیشتر دچار پوسیدگی می شود. 
کودکان دارای اوتیسم و معلوالن جسمی نیز با 

چنین مشکالتی مواجه هستند.

پوسیدگی دندان  افراد معلول بیشتر از 
سایرین است

کم  افراد  در  لثه  مشکالت  و  دندان  پوسیدگی 
توان از جمله افراد دارای معلولیت های جسمی، 
حرکتی و ذهنی و افراد دارای اوتیسم چند برابر 
افراد عادی است.علی بقالیان عضو هیئت علمی 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
معتقد است: »علت این مساله  به دلیل نوع رژیم 
معلوالن مصرف  که  است  داروهایی  و  غذایی 
می کنند. شرایط سالمت دهان و دندان در افراد 
دارای معلولیت و کم توانان ممکن است مشابه 
باشد و رویش دندان آنها تحت تاثیر قرار گیرد یا 
آنکه فک باال و پایین به هم جفت نشود؛ همچنین 
بدشکلی و بزرگ و کوچک شدن دندان ها از دیگر 
مشکالت دهان و دندان افراد دارای معلولیت و کم 
توان است. بی توجهی به سالمت دهان و دندان 
افراد کم توان ممکن است منجر به عفونت های 
دندان شود که می تواند به خطر گسترش عفونت 
به نواحی صورت و چشم بیانجامد و وضعیت 

حیات بیمار را بغرنج کند.«
اما تنها خطر عفونت نیست که این کودکان را 
تهدید می کند بلکه اشکال در بلع و جویدن غذا 
مانند  را دچار مشکالتی  آنها  نیز ممکن است 
سوء هاضمه و یا حتی تشنج های مرگ بار کند، 
در معلوالن سی پی) فلج مغزی( مشکالتی مانند 
التهاب لثه و فشار شدید دندان ها روی هم مشاهده 
می شود؛ این افراد به دلیل داشتن مشکالت در 
راه رفتن و احتمال تروما )ضربه( بیشتر از سایر 
افراد دارای دندان شکسته می شوند که نیاز به 
درمان های تخصصی دارد. از سوی دیگر بسیاری 
از معلوالن گاه با تشنج هایی مواجه می شوند که 
برای جلوگیری از این تشنج ها دارو باید داروی 
ضد تشنج مصرف کنند، که این داروها عوارضی 
بر لثه و دندان های آنها می گذارد به گفته بقالیان 
» داروهای ضدتشنج و برخی داروهای قلبی و 

فشار خون نیز می تواند باعث افزایش حجم لثه 
شود که گاهی روی دندان را می پوشاند و زخم 
به  منجر  ایجاد می کند و در مواردی  لثه  روی 

جراحی بر روی لثه می شود.«
همانگونه که عنوان شد ازدیاد مشکالت دهان و 
دندان تنها در کودکان معلولی ذهنی و حرکتی یا 
معلوالن سی پی خالصه نمی شود. کودکان اوتیسم، 
که ظاهری کامال طبیعی دارند، دارای آبریزش در 
دهان بوده و تمایل به خوردن غذاهای قندی و 
نرم دارند بنابراین میزان پوسیدگی در دندان های 
آنها بیش از افراد عادی است؛ همچنین آنها به 
دلیل مشکالت عضالنی تمایل به نگهداری مدت 
بیشتر غذا در دهان دارند و آگاهی در این زمینه ها 
باید در والدین وجود داشته باشد. این افراد در 
زمان مراجعه به دندان پزشکی توان برقراری ارتباط 
کالمی و گفتاری با دندانپزشکان را ندارند. از سوی 
دیگر والدین افراد دارای اوتیسم، مشکالت زیادی 
دارند که شاید فرصت فکر کردن به سالمت دهان 
و دندان فرزندان خود را نداشته باشند اما اگر 
بدانند عدم رعایت بهداشت دهان و دندان چه 
عواقب، پوسیدگی و عفونت های خطرناکی به 
همراه دارد آنگاه می پذیرند که به اصول پیشگیرانه 

بیماری های دهان و دندان بیشتر بها دهند.
مشکالت دهان و دندان افراد سندروم داون نیز 
کم از دیگر معلوالن نیست اگرچه افراد دارای 
سندروم داون نسبت به افراد دیگر دارای پوسیدگی 
کمتر دندان هستند اما بیشتر مشکل لثه و پریودنتال 

)بیماری لثه( هستند. 
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معلوالن در حوزه دندانپزشکی با چه مشکالتی دست  به گریبانند؟


