دﻧدان ﯾﮏ ﻋﺿو ﻣﮭم از ﺑدن
اﺳت .ﺷﻣﺎ ھر روز ﺑﮫ
دﻧدانھﺎﯾﺗﺎن ﻧﯾﺎز دارﯾد

12

دﻧدان ﯾﮏ ﻋﺿو ﻣﮭم از ﺑدن اﺳت

ﺷﻣﺎ ھر روز ﺑﮫ دﻧدانھﺎﯾﺗﺎن ﻧﯾﺎز دارﯾد :ﺑرای ﻏذا ﺧوردن،
ﺧﻧدﯾدن و ﺻﺣﺑت ﮐردن .داﺷﺗن دﻧدان و دھﺎن ﺳﺎﻟم ﺑرای
داﺷﺗن زﻧده ﮔﯽ راﺣت اھﻣﯾت دارد.

2

ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت را اداﻣﮫ دھﯾد

وﺿﻌﯾت دھﺎن و دﻧدان در اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف ﻓرق ﻣﯾﮑﻧد .از اﯾن رو ،ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧوﺑتھﺎی
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ  Folktandvårdenدر اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف ﻓرق ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﮭﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﺎ
ﻣﺷوره ﺷﻣﺎ و داﮐﺗر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﺷود.
ﻣﯾﺗواﻧﯾد از  Folktandvårdenﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد .در اﯾن ﺻورت ﻧﺎﻣﮫ
ﺣﺎوی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دﻧدانھﺎی ﺷﻣﺎ
ﻣرﺗﺑﺎ ً ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺷﮑﺎفھﺎی ﮐوﭼﮏ روی دﻧدان ﺑﮫ راﺣﺗﯽ دﯾده ﻧﻣﯾﺷوﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ داﮐﺗر
دﻧدان دﻧدانھﺎی ﺷﻣﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐﻧد.
ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺑﮫ  Folktandvårdenﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ دﻧدانﺗﺎن را درد ﺑﮕﯾرد
ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ اﻗدام ﮐﻧﯾد.
اﮔر دﻧدان ﺧود را ھر روز ﺻﺑﺢ و ﺷب ﺑرس ﮐﻧﯾد و ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ Folktandvården
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ،ﻣﺻﺎرف ﺷﻣﺎ ﮐﺎھش ﻣﯾﯾﺎﺑد.
ﺗداوی ﺷﮑﺎفھﺎی ﮐوﭼﮏ دﻧدان در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺎفھﺎی ﺑزرگ ﮐم-ﺧرجﺗر اﺳت.

دﻧدان ﮐودﮐﺎن

ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ داﮐﺗر دﻧدان ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن راﯾﮕﺎن اﺳت .ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﭘس از ورود
ﺑﮫ  ۲۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺻرف ﺧدﻣﺎت داﮐﺗر دﻧداﻧﯽ را ﺑﭘردازﻧد .ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ
دﻧدانھﺎی ﺧود ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ داﮐﺗر دﻧدان ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .اوﻟﯾن ﻧوﺑت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐودک ﺑﮫ داﮐﺗر
دﻧدان در ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۳-۲ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳت.
ﺑﺎ روﯾش اوﻟﯾن دﻧدان در دھﺎن ﮐودک ،ﺑرس زدن را ﺑرای ﮐودک آﻏﺎز ﮐﻧﯾد .ھر روز
ﺻﺑﺢ و ﺷب دﻧدان ﮐودک را ﺑﺎ اﻧدک ﮐرﯾم دﻧدان ﺣﺎوی ﻓﻠوراﯾد ﺑرس ﮐﻧﯾد .اوﻟﯾن
دﻧدانھﺎی ﮐودک دﻧدانھﺎی ﺷﯾری ﻧﺎم دارﻧد .دﻧدان ﺷﯾری ﭘس از ﻣدت ﻣﯾﺎﻓﺗد وﻟﯽ ﻻزم
اﺳت ﮐﮫ دﻧدان ﮐودک را ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑرس ﮐﻧﯾد.
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ دﻧدان ﮐودک ﻣدت از ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ دور ﺑﻣﺎﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﺑﯾن اوﻗﺎت
ﻏذاﯾﯽ  ۲ﺳﺎﻋت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.

ﻣﺻرف ﺧدﻣﺎت داﮐﺗر دﻧداﻧﯽ ﭼﻘدر اﺳت؟

اﯾن ﻣﺻرف ﺑرای اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف ﻓرق ﻣﯾﮑﻧد .ﭘس از ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ دﻧدانھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھﯾم ﮔﻔت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐدام ﺗداوی ﻧﯾﺎز دارﯾد .ﺳﭘس ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻣﺻرف ﺗداوی را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾم

ﮐﻣﮏ ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ دﻧدان

ﻛﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﯾﺗواﻧﻧد از ﮐﻣﮏ ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ دﻧدان ﺑﮭرهﻣﻧد ﺷوﻧد .ﯾﻌﻧﯽ Försäkringskassan
ﯾﮏ ﺑﺧش از ﻣﺻرف ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ  Försäkringskassanرا ﻣﯾﭘردازد .در ﻧوﺑت ﺑﻌدی

ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﮐﻣﮏھﺎی ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﻣﺎ ﺑﮕﯾرﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ
ﻣﯾﮑﻧﯾم.

3

اﯾن ﮐﻣﮏ ﭼﻘدر اﺳت؟

ﮐﻣﮏ ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ دﻧدان ﺑرای ﺳﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻓرق ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﻘدار ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳن ﺷﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
•  ٦۰۰ﮐرون در ﺳﺎل ﺑرای اﻓراد  ۲۹-۲۳ﺳﺎﻟﮫ.
•  ۳۰۰ﮐرون در ﺳﺎل ﺑرای اﻓراد  ٦٤-۳۰ﺳﺎﻟﮫ.
•  ٦۰۰ﮐرون در ﺳﺎل ﺑرای اﻓراد  ٦٥ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎﻻﺗر.
اﯾن ﮐﻣﮏ را ﻣﯾﺗواﻧﯾد دو ﺳﺎل ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن اﮔر در ﻧوﺑت اول از ﮐﻣﮏ اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣﻘدار ﮐﻣﮏ در ﻧوﺑت ﺑﻌد دو ﺑراﺑر ﻣﯾﺷود.

 – Frisktandvårdﻣﺻرف آن را ﻣﯾداﻧﯾد

 Frisktandvårdرا ﮐﮫ ﻗرارداد ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ دﻧدان اﺳت ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .در ﻧوﺑت
ﺑﻌدی ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ  Folktandvårdenدرﺑﺎره آن از ﻣﺎ ﺳوال ﮐﻧﯾدFrisktandvård .
ﻗراردادی ﺑﯾن ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ اﺳت .اﯾن ﻗرارداد ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻣﺻرف ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ دﻧدان ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط
ﻣﯾﺷود Frisktandvården .ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ اوﻟﯾﮫ ،ﺗداوی و ﺧدﻣﺎت اﺿطراری ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ دﻧدان را
ﭘوﺷش ﻣﯾدھد.
ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر ﻗرارداد  ۳ Frisktandvårdﺳﺎل اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺳﮭم
ﺧود را ھر ﻣﺎه ﺑﭘردازﯾد ﯾﺎ ﺳﮭم دوره ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ را
ﯾﮑﺟﺎ ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد.

ﺗوﺻﯾﮫ – اﯾن ﻧﮑﺎت را ﻣد ﻧظر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

• ھر روز ﺻﺑﺢ و ﺷب دﻧدانھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ دﻗت ﺑرس
ﮐﻧﯾد از ﮐرﯾم دﻧدان ﺣﺎوی ﻓﻠوراﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
• ﭘس از ﺑرس زدن آب اﺿﺎﻓﯽ را از دھﺎن ﺑﯾرون
ﺑرﯾزﯾد ،وﻟﯽ دھﺎن ﺧود را ﺑﺎ آب ﻧﺷوﯾﯾد.
• ھر روز ﺑﯾن دﻧدانھﺎ را ﺑﺎ ﻧﺦ دﻧدان ﯾﺎ ﺧﻼل دﻧدان
ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.
• ﺑﯾن اوﻗﺎت ﻏذاﯾﯽ  ۲ﺳﺎﻋت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
دﻧدانھﺎی ﺷﻣﺎ از ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ دور ﺑﻣﺎﻧد.
• در ﺻورت ﺗﺷﻧﮫ ﺷدن آب ﺑﻧوﺷﯾد.
• ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺻرف ﺗﻧﺑﺎﮐو ﺑﮫ دھﺎن و
دﻧدان ﺷﻣﺎ آﺳﯾب ﻣﯾرﺳﺎﻧد.
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ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ دﻧدان در ﺳوﯾدن
– ﭼﮕوﻧﮫ اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود؟
 -۱ﭘﯾش از ﻣراﺟﻌﮫ

ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ  Folktandvårdenﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﻧوﺑت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ را ﺛﺑت ﮐﻧﯾد .اﻣﮑﺎن ﮔرﻓﺗن
ﻧوﺑت از ﺳﺎﯾت  www.folktandvardenﬆockholm.seﻧﯾز وﺟود دارد .ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﯾن زﻣﺎن ﺛﺑت ﻧوﺑت و زﻣﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻧوﺑت ﮔرﻓﺗن از داﮐﺗر
دﻧدان ھﻔﺗﮫھﺎ زﻣﺎن ﻣﯾﺑرد .اﻓراد دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﺣﺎد ،ﻣﺎﻧﻧد دﻧدان درد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻧوﺑت ﺑرای
ھﻣﺎن روز ﺛﺑت ﻣﯾﺷود.
ﺑرﺧﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ داﮐﺗر دﻧدان ھراس دارﻧد .اﮔر از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ داﮐﺗر دﻧدان
ﻣﯾﺗرﺳﯾد ،ﻣوﺿوع را در ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗن ﺑرای ﺛﺑت ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯾﺗواﻧﯾم در زﻣﺎن ﻣراﺟﻌﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم.
اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﻧوﺑت ﺧود را ﻟﻐو ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧوﺑت ﺟدﯾد ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﺣداﻗل ۲۴
ﺳﺎﻋت ﭘﯾش از زﻣﺎن ﺛﺑت ﺷده اﻧﺟﺎم دھﯾد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﺑﺎﯾد ﻣﺻرف را ﺑﭘردازﯾد.
ﻣﺎ ﭘﯾﺎم ﮐوﺗﺎه ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ ﻣﯾﻔرﺳﺗﯾم!
اﮔر ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون ھﻣراه ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ،روز ﻗﺑل از ﻧوﺑت ﺛﺑت ﺷده ﭘﯾﺎم ﮐوﺗﺎه
ﯾﺎدآوری ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯾﻔرﺳﺗﯾم.

 -۲در ﺟرﯾﺎن ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ

ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در  Folktandvårdenﺣﺎﺿر ﺷوﯾد .اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﻧﺎم ﺧود را در
ﻗﺳﻣت ﭘذﯾرش ﺛﺑت ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس ﺑﺎﯾد ﻧزد داﮐﺗر دﻧدان ﯾﺎ ﻣﻌﺎون داﮐﺗر دﻧدان ﺑروﯾد.
او ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن وﺿﻊ ﺻﺣﯽ دﻧدانھﺎی ﺷﻣﺎ از آﻧﮭﺎ اﯾﮑﺳری ﻣﯾﮕﯾرد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼﻧد ﭘرﺳش
درﺑﺎره دﻧدانھﺎی ﺧود ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد ،ﻣﺛﻼً اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐدام ﻣرﯾﺿﯽ ﺧﺎص دارﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﯾﺎ آﯾﺎ
ﮐدام دوا ﺧﺎص ﻣﺻرف ﻣﯾﮑﻧﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﮐﺎر ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ و اﯾﮑﺳری را ھم داﮐﺗر دﻧدان و ھم ﻣﻌﺎون داﮐﺗر دﻧدان اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد وﻟﯽ
ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽ دﻧدان ﻓﻘط ﺑر ﻋﮭده داﮐﺗر دﻧدان اﺳت .ﻣﻌﺎون داﮐﺗر دﻧدانھﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ و
ﭘﺎک ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﺛﻼً ﻣﯾﺗواﻧد ﭼرک دﻧدان را ﭘﺎک ﮐﻧد.
اﮔر دﻧدان دﭼﺎر ﭘوﺳﯾدﮔﯽ ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣده ﺑﺎﺷد ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﮐﺎﻣل دﻧدان ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﭼﻧدﯾن ﻧوﺑت ﻣراﺟﻌﮫ ﺧواھد ﺑود.

 -۳ﭘس از ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ

 Folktandvårdenﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ دھﺎن و دﻧدان ﺳﺎﻟم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ھر روز ﺻﺑﺢ و ﺷب از دﻧدانھﺎﯾﺗﺎن ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾد.
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ﺧدﻣﺎت  Folktandvårdenھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺳت

ﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت ﺻﺣﯽ دھﺎن و دﻧدان ﻣردم ﺳوﯾدن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾش از  ۸۰ﺳﺎﻟﮫ
دارﯾم .ﻣﺎ در  Folktandvårdenﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ۲۰۰۰ﮐﺎرﻣﻧد دارﯾم و ﮐﺎروران ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ
دﻧدان ،داﮐﺗران ﻣﺗﺧﺻص دﻧدان ،ﻧرﺳﺎن ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ دﻧدان و ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ دﻧدان ﻣﺎ از
داﻧش و ﺗﻌﮭد ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردارﻧد.

ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻧوﺑت ﻣراﺟﻌﮫ

در ﺑﺧش اﺳﺗﮑﮭﻠم ،ﺑﯾش از دو ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻣﺎ در  Folktandvårdenھر
ﺳﺎل ﭘذﯾرای ﺑﯾش از  ٥۰۰,۰۰۰ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ھﺳﺗﯾم و  ۱٫۳ﻣﯾﻠﯾون ﻧوﺑت ﻣراﺟﻌﮫ را
ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﮑﻧﯾم .ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗداوی ﺣدود  ۸۰ﻓﯾﺻد از ﮐودﮐﺎن و ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳوم
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن اﯾن ﺑﺧش ﺑر ﻋﮭده ﻣﺎ اﺳت.

از  Norrtäljeﺗﺎ Nynäshamn

ﺑﯾش از  ۸۰ﮐﻠﻧﯾﮏ ﻣﺎ در ﺑﯾش از  ٦۰ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ اﯾن ﺑﺧش ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد .از
 Norrtäljeدر ﺷﻣﺎل ﺗﺎ  Nynäshamnدر ﺟﻧوب .ﻣﺎ در ﺣوزهھﺎی ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻋﻣوﻣﯽ دﻧدان
 ،ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ طﺑﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ دﻧدان ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﺑﮫ  Folktandvårdenﺧوش آﻣدﯾد!
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