مشكالت لثه ،دهان و حلق
مراقبت صحيح بهداشتي از دهان در طول درمان امري
پراهميت ميباشد .داروهاي ضدسرطان نه تنها ميتوانند
موجب زخمهاي دهان و گلو گردند بلكه قادرند بافتهاي
فوق را خشك وملتهب سازند و احياناً موجب خونريزي
از آنها شوند .زخمهاي دهاني عالوه بر دردناك بودن
ميتوانند با ميكروبهاي مستقر در دهان ،عفوني شوند.
مقابله با اين عفونتها در طول مدت شيمي درماني،

است استفاده از ژل و يا دهان شويه حاوي فلورايد را به
شماتوصيه نمايد.
بعد از صرف غذا دندانهاي خود را مسواك بزنيد .از
مسواك نرم استفاده نمائيد و از مسواك زدن با فشار
زياد خودداري نمائيد چرا كه اين كار ميتواند باعث
تخريب بافتهاي نرم دهان و لثه گردد .چنانچه لثه هاي
حساسي داريد از دندانپزشك خود تقاضا نمائيد كه
مسواك و خمير دندان مناسب را به شما معرفي نمايد.

دشوار بوده و ميتواند مشكالت جدي را به بار آورد ،لذا

 -پس از مسواك زدن ،مسواك خود را كامال آبكشي

بايد به هر وسيلهاي از بروز زخمهاي فوق جلوگيري

نمائيد و آنرا در محل خشك نگهداري نمائيد.

نمود.

غذاها را به فرم سرد و يا با حرارتي در حد حرارت اتاق
ميل كنيد .غذاهاي گرم و داغ موجب تحريك دهان و
گلوي حساس ميشوند.
 از غذاهاي نرم و تسكين دهنده چون شير سرد،بستني ،غذاي بچه ،ميوهجات نرم مانند موز ،گوجه

 -از دهان شويههاي تجاري كه حاوي مقادير بااليي نمك

فرنگي له شده ،غالت پخته شده ،تخممرغ آبپز يا له

يا الكل هستند استفاده نكنيد .جهت دهان شويه ماليم

شده ،ماكاروني ،پنير  ،فرني ،و ژالتين استفاده نمائيد.

ميتوانيد از نظر پرستار يا پزشك خود سود ببريد

شما همچنين ميتوانيد غذاهاي پخته شده را در مخلوط

چنانچه به زخمهاي دهاني دچار شديد حتماً با پرستار يا

كن به صورت پوره درآوريد تا با نرم شدن آنها

 -سعي كنيد قبل از شروع شيمي درماني به دندانپزشك خود

پزشك خود تماس بگيريد زيرا ممكن است به درمان

مراجعه نمائيد تا دهان ولثههايتان مورد معاينه قرار گيرند و

مصرفشان راحت تر شود.

طبي نياز پيدا كنيد.

بيماريهاي لثه و دندانهاي مصنوعي صورت گيرد .از

اگر زخمهاي دهاني دردناك بودند و يا مانع غذا خوردن

دندانپزشك تقاضا كنيد تا طرز صحيح مسواك زدن و نخ

باشند اقدامات زير را انجام دهيد:

آموزش های بهداشتي مفيد برای سالم نگاه داشتن لثه
وگلو را مالحظه فرمائيد:

مراقبتها و اقدامات الزم جهت پوسيدگي دندانها ،آبسه،

دندان كشيدن در طول زمان شيمي درماني را به شما آموزش
دهد .اين امكان وجود دارد تا با انجام شيمي درماني
پوسيدگي دندانها تسريع يابد لذا دندانپزشك شما ممكن

 از پزشك خود در مورد مواد موضعي كه بتوانيدمستقيما ًروي زخمها قرار دهيد و يا استفاده از مسكنها
جهت تخفيف درد سئوال نمائيد.

 از مصرف غذاهاي اسيدي و محرك مانند سيب زميني،مركبات ،آبميوه (پرتقال ،گريپ فروت و ليمو) ،غذاهاي
نمك سود و ادويه دار ،غذاهاي خشك مانند نان تست و
سبزيجات خام خودداري نمائيد.

اگر خشكي دهان موجب آزار و مانع غذا خوردن
شماست به نكات زير عمل نمائيد:
 به ميزان زياد ،مايعات بنوشيد. ميتوانيد از مكيدن قطعات يخ و جويدن آدامسهاي فاقدقند سود ببريد.
 ميتوانيد غذاهاي خشك را به كمك سس ،آبگوشت،كره ويا مارگارين تا حدي نرم نمائيد.
 با فرو بردن بعضي غذاهاي خشك به داخل مايعاتماليم و نرم شدن آنها ،مصرف آنها راحتتر ميشود.
 همانطور كه قبالً اشاره شد از غذاهاي نرم و پوره جاتاستفاده كنيد.
 چنانچه لب شما خشك ميشود ،مي توانيد از نرمكنندههاي لب استفاده كنيد.
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