
  فلورایذ تراپی

. تا تَجِ تِ فشٌّگ تغزيِ ٍ ضشايط سٌي ّاي تسياس هؤثش دس جلَگيشي اص پَسيذگي ّاي دًذاًي هي تاضذ فلَسايذ تشاپي يكي اص ساُاهشٍصُ    
فلَسايذ  دًذاى پضضكّاي كَدكاى خَد سا تَسط  تاس دًذاى ّش ضص هاُ يك تَدُ ٍ تَغيِ هي گشددهفيذ آًاى تسياس تشاي  كَدكاى ايي سٍش

پيص اًجام پزيشفت تَليذ داخل ٍ خاسج كطَس كِ چْاس سال  دًذاى ّايچٌذ ًوًَِ اص خويش اساس تحقيقات اًجام ضذُ دس هَسدتش  تشاپي ًواييذ.
 تَسطّش ضص هاُ يكثاس ًيض  استلزا تْتش  ًوي تاضٌذ.هيضاى كافي فلَسايذ حاٍي   خويش دًذاى ّاتشخي اص ًتايج گَاُ ايي هطلة تَدًذ كِ 

هتفاٍتي دس تاصاس هَجَد ّستٌذ كِ  ًام ّايفلَسايذ ًيض تا  حاٍي دّاى ضَيِ هحلَل ّايهَسد ًياص دًذاى ّا تاهيي گشدد. فلَسايذ  دًذاى پضضك
كِ دس كَدكاى صيش ضص ركش ايي ًكتِ ضشٍسي است ًوائيذ، آًْا تَاًيذ اقذام تِ خشيذ ٍ هػشف  خَد هي دًذاى پضضكضوا پس اص هطَست تا 

تِ  دًذاى پضضكتذٍى ًظاست سايذ تشاپي سا داسد ٍ ّشگض ٍ غالحيت تجَيض فشآٍسدُ ّاي داساي فلَسايذ ٍ يا فلَ اجاصُ دًذاى پضضكسال فقط 

اًجام تگيشد ٍ فقط استفادُ اص  دًذاى پضضك تِ ياد داضتِ تاضيذ كِ استفادُ اص فلَسايذ حتواً تايذ تا تجَيض .كَدكاى صيش ضص سال فلَسايذ ًشساًيذ
 .هاًؼي ًذاسد دًذاى پضضكفلَسايذ تذٍى اجاصُ حاٍي  دًذاى ّايخويش

 فیشورسیالنت 

حيطِ تْذاضت دّاى ٍ دسدس ايي ساتطِ ٍ  .كس پَضيذُ ًيست ّيچ تش ها ى ًسثت تِ دسهاى تيواسيآاًجام خذهات پيطگيشي ٍ اّويت    
ضيَع  .دًذاى تِ دليل هطكالت دسهاًي ٍ گاّي اٍقات غيش قاتل تشگطت تَدى حالت سالهت ػضَ ، پيطگيشي اص اّويت صيادي تش خَسداس است

 ( Pit  ,Fissure پيت ٍ فيطَس) . ٍلي پَسيذگي ّايفلَسايذتشاپي كاّص هي ياتذ ا سٍش ّايي ّواًٌذت دًذاى ّاپَسيذگي دس سطَح غاف 
دس تشخي سطَح دًذاًي تِ ٍيژُ سطَح جًَذُ ، ضياسّا ٍ فشٍ سفتگي ّايي ٍجَد داسد  ذ.ٌپَسيذگي ّاي دًذاى هي تاض  تشيي  ٌَّص ّن اص ضايغ

غزايي ٍ فؼاليت هيكشٍب ّا دس ايي ًَاحي، هيٌاي سالگي ( ايي ضياسّا ػويق تش ّستٌذ. تا تجوغ هَاد  6. دس اٍليي دًذاى آسياي دائوي)دًذاى
گشدد. تشاي پيطگيشي اص پَسيذگي ّاي سطح جًَذُ ، هَاد هخػَغي تِ ًام فيطَس سيالًت ٍجَد  دًذاى ضؼيف ضذُ ٍ پَسيذگي آغاص هي

وتشيي ساّكاس دس ايي خػَظ هي استفادُ اص فيطَسسيالًت هْ .تَاى اص آًْا تشاي تستي ػوق ضياسّا تِ طَس هَثش استفادُ كشد داسد كِ هي
ْتشيي سي جْت اًجام فيطَس ت. ًوَدجلَگيشي دًذاى ّاپَسيذگي ايجاد  ٍ  هيكشٍب ّا اص تجوغ هَاد غزايي ٍ هي تَاى  تذيي تشتية. كِ تاضذ

اًجام فيطَس سيالًت جْت ايي   6تَجِ تِ اّويت خاظ دًذاى  تا .سالگي است 21الي  6ي دائوي تَدُ كِ اص دًذاى ّاسٍيص  سيالًت ضشٍع 
 ّيچ كِداساي ضياسّاي ػويق هستؼذ پَسيذگي  ٍ ي تاصُ سٍيص يافتِدًذاى ّاتشاي تشخَسداس است. فيطَسسيالًت  دًذاى اص اّويت ٍيژُ اي

هتوادي دٍام تياٍسًذ.  ّاي تحقيقات ًطاى هي دّذ سيالًت ّا هي تَاًٌذ سال .استهٌاسة  گًَِ ػالئن پَسيذگي دس آًْا ٍجَد ًذاضتِ تاضذ،
ٍ دس يك جلسِ تَدُ  آساىتشد ػولي سيالًت ّا تسياس سشيغ ٍسدًذاًي هحافظت هي ًوايٌذ. كاّاي صيادي اص پَسيذگي  تٌاتشايي كَدكاى سا سال

دًذاى ػٌَاى سٍضي جْت آضٌايي كَدكاى تا هحيط ّاي  ِتاص فيطَسسيلٌت هي تَاى  . تؼلت سَْلت ٍ ػذم دسد  اًجام هي ضَدهشاجؼِ 
استفادُ ًوَد. ايي سٍش جْت دًذاى ّايي كِ  دس اٍليي هشاجؼِ ي داسًذ،دًذاى پضضك، تَيژُ دس كَدكاًي كِ تشس صيادي اص خذهات يپضضك

اي كطَسي اداسُ سالهت دّاى ٍ دًذاى تشاي سيسك تااليي اص پَسيذگي دًذاًي داسًذ تَيژُ هَلش اٍل ٍ دٍم كاستشد داضتِ ٍ يكي اص تشًاهِ ّ
دًذاى هي تَاى گفت استفادُ اص سٍش تشكيثي فلَسايذتشاپي ٍ فيطَسسيالًت تشاپي تَيژُ دس كَدكاى ٍ جْت  سال هي تاضذ. 21تا  6كَدكاى 

 . جاهؼِ داسد DMFسٍش ّا ًقطي اساسي دس كاّص پَسيذگي دًذاًي ٍ تْثَد ضاخع  ي جَاى دس كٌاس سايشّا
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