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Hastanemizde randevulu sistem ile hizmet verilmektedir.
Telefon veya WEB sitesinden randevu alabilirsiniz.
Randevu Telefon: 182
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Sağlıklı Dişler,
Sağlıklı Gülüşler Dileriz...

YAȘLILARDA
AĞIZ ve DİȘ SAĞLIĞI

Yașlılarda Beslenme
Beslenmede uygun gıdalar:
- Süt ve süt ürünleri: Süt, yoğurt, peynir, ayran.
- Et ve et ürünleri: Balık, tavuk, yağsız etler.
- Un ve unlu mamuller: Kepek ekmeği, kurabiye,
kek.
- Șeker ve șekerli ürünler: Meyve pudingleri,
mușlar, jöleler, dondurma.
- Yağlar: Bitkisel yağlar.
- Sebzeler: Çiğneme ve yutkunmaya uygun hale
getirilebilen tüm sebzeler.
- Meyveler: Püre haline getirilip çiğneme ve
yutkunmaya uygun olan tüm meyveler.
- Baharatlar: Nane, kekik, maydanoz, dereotu,
acısız kırmızı biber.
- İçecekler: Meyve suları, bitkisel çaylar.
Beslenmede yasak gıdalar:
Süt ve süt ürünleri: Tuzlu olanlar, tam yağlılar.
- Et ve et ürünleri: Salam, sosis, pastırma, sucuk,
yağlı etler, sakatat.
- Un ve unlu mamuller: Bol yağlı olanları,
kızartılarak hazırlananlar.
- Șeker ve șekerli ürünler: Boya kullanılmıș, yağlı
olanlar.
- Yağlar: Hayvansal olanlar.
- Sebzeler: Gaz yaptığından dolayı kuru fasulye
ve nohut sınırlı olmalıdır.
- Baharatlar: Acı biber, karabiber.

Yașlılarda Ağız, Diș ve Protez Bakımı
- Yașlı bireyler ağız bakımı açısından altı ayda bir
kontrol edilmelidir. Ancak, ağız bakımı iyi
olmayan ve ağız dokularını etkileyen sistemik
hastalığı olanlar daha kısa 1-3 ay gibi aralıklarla
görülmelidir.
- Yașlılarda dișeti mekanik kuvvetlere karșı
dirençli olmadığı için, bu hastalara yumușak
kıllardan olușan diș fırçaları tavsiye edilir.
- Floridli diș macunları ve ağız gargaraları önerilir.
- Dișlere yapılan flor uygulamaları ile kök
çürüklerinin olușumu veya bașlangıç halindeki
çürüklerin ilerlemesi önlenebilmektedir.
- Dișeti dokusunun kaybı sonucu olușan dișler
arası boșluklar, besin birikimine neden olacağı
için, bu alanların temizliği ara yüz fırçası ve diș
ipliği ile yapılmalıdır.
- Ağız bakımını gerçekleștiremeyen yatağa
bağımlı hastalarda bu ișlem, hasta yakınları ve
yardımcı sağlık personeli tarafından yapılır.
- Yașlıda diș kaybı fazla olduğu için, kalan dișler
sabit veya hareketli protezlerin tutuculuğunda
önemli rol oynarlar. Bu yüzden, çürük dișlerin
tedavisi gereklidir
- Protezler yemeklerden sonra protez fırçası ile
temizlenmeli, gece mutlaka çıkarılmalıdır.
Dișetlerinizin de dinlenmeye ve havalanmaya
ihtiyacı vardır. Çıkarılan protezler soğuk su içinde
tutulmalıdır. Ayrıca, protez temizleme tabletleri de
protezlerin mikroplardan arınmasına yardımcı
olur.

Yașlılığa Bağlı
Ağız ve Diș Rahatsızlıkları
Ağız sağlığının bozulması, yaşlanmanın doğal bir
sonucu değildir. Bu durum, koruyucu diş hekimliği
hizmetlerinin yetersizliğine, sistemik hastalıklara, ilaç
kullanımına, yetersiz beslenmeye ve uygun yapılmayan ağız bakımına bağlı olarak gelişir.
- Genel olarak, yaşlanma ile ilgili olduğu düşünülen
ağız içi değişiklikler; diş kaybı, diş renginde koyulaşma, dişeti çekilmeleri, tükürük miktarının azalması,
ağız dokusunda ve kaslarda zayıflama ve tat
duyusunun azalmasıdır. Yaşlanmaya paralel olarak
minede meydana gelen aşınma sonucu dişlerde
şekilsel değişiklikler görülür. Bu durum basit yüzeysel
aşınmalardan önemli madde kaybına kadar ilerleyebilir.
-Yaşlı nüfusun önemli bir bölümü hareketli protez
kullanmaktadır. Bu protezler, ağız içi dokuların hem
görünümlerini ve hem de bütünlüğünü etkileyen
değişikliklere yol açabilir. Bu durum çiğneme fonksiyonunda ve beslenme alışkanlıklarında farklılaşmalara yol açar.

