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معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس:

بسته شدن  50پرونده قتل غیر عمد
نتیجه اجرای عدالت ترمیمی است

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری استان فارس بابیان
اینکه عدالت ترمیمی اگرچه بهظاهر
غربی است؛ اما ریشه در دین اسالم
و فرهنگ ما دارد ،گفت :در سال 96
تعداد  42110فقره پرونده را به صلح و
سازش خاتمه یافته که از این تعداد 50
فقره پرونده قتل غیر عمد بوده و این
از نتایج اجرای عدالت ترمیمی دستگاه
قضایی استان است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اداره کل دادگستری
استان فارس احمد رحمانیان در
همایش عدالت ترمیمی و عدالت
کیفری که در دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار
شد ،اظهار داشت :عدالت ترمیمی
فرایندهای غیررسمی رسیدگی به
اختالفات ناشی از وقوع جرم و دعوی
را بهعنوان جایگزین فرایند رسمی و
دولتی مطرح میکند و از ظرفیتهای
موجود در فرهنگعامه با روشهای
بومی ،محلی و شبه قضایی جوامع برای
تسهیل سازش و مصالحه میان اطراف
جرم و ترمیم خسارتها و آسیبهای
بزهدیدگان استفاده میکند.
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اعزام  200مبلغ بومی و غیربومی به بقاع متبرکه و امامزادگان سراسر فارس

اردیبهشت

روزنامه

صفحه

همزمان با اجرای طرح ضیافت الهی صورت میگیرد؛

26

وی افزود :عدالت ترمیمی عالوه بر
حلوفصل اختالفاتی که با ارتکاب
جرم انجام شده؛ خصومت ،تنش و
اختالل ناشی از آن را بین بزهدیده و
بزهکار در جامعه محلی در چهارچوب
فرایند مذاکره و مصالحه جمعی رفع
و ترمیم میکند ،بنابراین هدف اصلی
عدالت ترمیمی ،اجتناب از فرایند
کیفری ،قضایی رسمی و پیچیده و
پرهزینه و مشارکت دادن جامعه مدنی
است که بزهکار و بزهدیده از اعضای
آن در مذاکرات اصالحی و سازشی
محسوب میشوند .وی یادآور شد:
شوراهای حل اختالف بهعنوان نماد
عدالت ترمیمی با هدف حل اختالف
و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی
و حقوقی غیردولتی ،کاهش مراجعات
مردم به محاکم و توسعه مشارکتهای
مردمی ،جرمزدایی و کیفرزدایی در
چهارچوب یک سیاستهای جنایی
مشارکتی ازجمله اقدامات مهم قوه
قضائیه در راستای عدالت ترمیمی
بوده است .قاضی رحمانیان بابیان
اینکه با رویکرد عدالت ترمیمی
شوراهای حل اختالف باید به یکنهاد
فصل خصومت و سازش تبدیل شود،
گفت :برای رسیدن به این هدف باید
روشهای صلح و سازش و مهارتهای
ارتباطی به اعضای شورا آموزش داده
شود ،شورای تخصصی زمینه صلح و
سازش ایجاد گردد ،اعضای شورای
حل اختالف باید تدابیری مبنی بر
اینکه نظر اصحاب دعوی را به یک
راهحل مبتنی بر مذاکره و سازش
جلب کند ،بیندیشد.

ﺧﺒـﺮ

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس از اعزام  200نفر مبلغ بومی و غیربومی به مناسبت اجرای طرح ضیافت الهی در
اماکن مذهبی و بقاع متبرکه سراسر استان فارس خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس ،حجتاالسالم سید میثم حسینی در این خصوص عنوان
کرد :در ماه میهمانی خدا تعداد  100نفر مبلغ غیربومی از شهر مقدس قم به بقاع متبرکه و امام زادگان شهرستانهای استان اعزام میشوند که
وظیفه تبلیغ در این ایام را بر عهده خواهند داشت .حجتاالسالم حسینی بابیان اینکه در بقاع متبرکه شهر شیراز نیز تعداد یکصد نفر مبلغ بومی
به تبلیغ و اجرای برنامههای مذهبی و فرهنگی خواهند پرداخت ،گفت :در آستان مقدس حضرت سید عالءالدین الحسین(ع) ،سید تاجالدین
غریب(ع) و آستان مقدس حضرت علی ابن حمزه(ع) مبلغین بومی همهروزه با حضور در این بقاع پاسخگوی کلیه زائرین و روزهداران میباشند.

- 8002
010145

5837
001

- 32344

772

771

- 32344

5873

071

- 8002

: 5873

- 42229
246

ISSN

071

071

شماره

2237

سال
بیست و چهارم

برپایی مراسم بزرگداشت ارتحال آیتاهلل ایمانی در کازرون
به همت امامجمعه کازرون و ستاد ارتحال آیتاهلل شیخ اسداهلل ایمانی،
مراسم هفتمین روز درگذشت این عالم ربانی در زادگاهش دیار سلمان
فارسی گرامی داشته شد.
گروه خبرنگاران و عکاسان /میالد پناهی ،داود کشاورز ،علی گلچین
و علیرضا گلچین :در این مراسم که احمد سیاوشپور رئیسکل
دادگستری استان گیالن ،حجتاالسالم محمد خرسند امامجمعه کازرون،
حجتاالسالمسید محیالدین طاهری دبیر اجرایی جامعه روحانیت شیراز
و رئیس هیئتامنای حضرت سید عالءالدین حسین(ع) ،حجتاالسالم
یوسف سلمانزاده مسئول نهاد نمایندگی ولیفقیه در فارس و امامجمعه
شیراز ،سید ابراهیم موسوی رئیس دادگستری ،حجتاالسالم عبدالحسین
لطفی دادستان شهرستان کازرون ،محمدرضا و محمدحسین ایمانی فرزندان
مرحوم آیتاهلل ایمانی ،مدیران ،مسئوالن ،فرماندهان نظامی و انتظامی،
خانوادههای معزز شاهد و ایثارگر و اقشار مختلف مردم قدرشناس
شهرستان کازرون حضور داشتند ،پس از تالوت کالماهلل مجید و مداحی
توسط مداحان اهلبیت(ع) شهرستان کازرون به یاد و نام آیتاهلل ایمانی،
حجتاالسالم محمد خرسند امامجمعه شهرستان کازرون گفت :ارتحال
جانگداز عالم وارسته ،مجاهد مبارز و صبور آیتاهلل حاج شیخ اسداهلل
ایمانی با دید روشن و بینش علمی واال در خدمات اجتماعی منشأ برکات
فراوانی بود که آثار و خدمات ماندگار این عالم فرزانه در شهرستان
کازرون و استانهای فارس و بوشهر گوشهای از این اقدامات است.

وی افزود :تأسیس حوزههای علمیه پیشرفته ،مراکز دانشگاهی ،مؤسسات
فرهنگی مذهبی ،قرآنی ،خیریه ،صدقات جاریهای و همچنین پیگیری
مستمر احداث جاده جدید کازرون به دشت ارژن ،مدارس ،مساجد و
درمانگاهها و بیمارستانهای بسیاری در شهرستان کازرون و استانهای
بوشهر و فارس توسط عالم مجاهد آیتاهلل ایمانی بهجامانده است.
حجتاالسالم محمد خرسند افزود :مردم استان فارس و دیار سلمان فارسی
پشتوانه علمی و مذهبی بزرگی را از دست دادند که امیدوارم خدای

بزرگ با لطف و کرمش آن را جبران نماید.
در ادامه احمد سیاوشپور رئیسکل دادگستری استان گیالن که
از شاگردان با وفای آیتاهلل ایمانی در فراگیری درسهای مذهبی و
مکتبی بوده است ،گفت :این مصیبت بزرگ به پیشگاه حضرت بقیهاهلل
االعظم(عج) و حضور رهبر معظم انقالب ،مراجع تقلید ،ائمه جمعه،
حوزههای علمیه کازرون ،بیت شریف معظمله ،همسر مکرمه ،فرزندان
محترم و عموم مردم شریف استان فارس ،بوشهر و شهرستان کازرون
تسلیت عرض مینمایم و حشر با حضرات معصومین علیهمالسالم و
شهدای صدراسالم ،شهدای انقالب ،جنگ تحمیلی و شهدای مدافعین و
شهدای گرانقدر بهویژه شهید حاج نصراهلل ایمانی اخوی حضرت آیتاهلل
ایمانی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
در ادامه حجتاالسالم سید محیالدین طاهری دبیر اجرایی جامعه روحانیت
شیراز و رئیس هیئتامنای حضرت سید عالءالدین حسین(ع) به خبرنگار
ما گفت :خبر ارتحال حضرت آیتاهلل ایمانی نماینده ولیفقیه در استان
فارس و امامجمعه شیراز باعث تأثر و تألم جامعه اسالمی گردید ،آن
مرحوم در کنار مجاهدتهای علمی و ترویج معارف دینی ،از سالهای
آغازین نهضت حضرت امام خمینی(ره) فعالیتهای مبارزاتی چشمگیری
داشته در سالهای پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،عالوه بر
مسئولیتهای متعدد و اثرگذار ،فعالیتهای دینی و علمی و ترویج معارف
دینی را با جدیت استمرار بخشیده است.

از سوی رئیس انجمن روابط عمومی فارس؛

عناوین روزهای هفته روابط عمومی سال  ۱۳۹۷اعالم شد
رئیس ستاد بزرگداشت هفته روابط عمومی فارس از
اجرای برنامههای هفته روابط عمومی در هفته جاری
خبر داد و گفت :برنامههای هفته روابط عمومی از 27
اردیبهشت لغایت  2خردادماه در استان فارس اجرا
میگردد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی ستاد
بزرگداشت هفته روابط عمومی ،مسعود عطایینژاد
گفت :پس از برگزاری موفق پنج دوره گرامیداشت
هفته روابط عمومی و استقبال فعاالن این حوزه در
سراسر فارس از این رویداد ،مقرر شد تا در ششمین
دوره این هفته با در نظر گرفتن نقش روابط عمومیها
در ارائه راهکارهای نظری و عملی در حل برخی از
مشکالت و معضالت روز کشور ،نسبت به نامگذاری
روزهای این هفته اقدام شود.
رئیس انجمن روابط عمومی فارس در ادامه افزود :به

همین منظور و پس از بررسیهای فراوان و تبادلنظر
با اعضای شورای سیاستگذاری ،شعار اصلی هفته
روابط عمومی سال « ۱۳۹۷روابط عمومی؛ تفاهم،تعامل،
مسئولیت اجتماعی» تعیین گردید.
وی در ادامه عناوین روزهای هفته روابط عمومی در
سال  ۱۳۹۷را به شرح ذیل اعالم کرد:
روز اول  ۲۷اردیبهشتماه :روابط عمومی؛ بهینهسازی
الگوی رفتاری ،کاالی ایرانی ،روز دوم۲۸ ،
اردیبهشتماه :روابط عمومی؛ بهینهسازی الگوی
رفتاری ،آب ،روز سوم ۲۹ ،اردیبهشتماه :روابط
عمومی؛ بهینهسازی الگوی رفتاری ،محیطزیست ،روز
چهارم ۳۰ ،اردیبهشتماه :روابط عمومی؛ بهینهسازی
الگوی رفتاری ،شبکههای اجتماعی ،روز پنجم۳۱ ،
اردیبهشتماه :روابط عمومی؛ بهینهسازی الگوی
رفتاری ،سالمت ،روز ششم ۱ ،خردادماه :روابط عمومی؛

بهینهسازی الگوی رفتاری ،کتاب و کتابخوانی ،روز
هفتم ۲ ،خردادماه :روابط عمومی؛ بهینهسازی الگوی
رفتاری ،ارتباطات.
عطایینژاد با اشاره بهویژه برنامههای پاسداشت هفته
روابط عمومی اظهار داشت :با توجه به عناوین ایام هفته
روابط عمومی برنامههای همچون :دیدار با کارآفرینان
استان ،بازدید از مدرسه طبیعت ژاهو ،چهارمین نشست
روابط عمومی و رسانه ،بازدید از آکادمی تیراندازی
قهرمان جهان (ساره جوانمردی) و تقدیر و قدردانی از
وی ،بازدید از مرکز اسناد ملی و خوانش کتاب «روابط
عمومی چیست؟» ،برگزاری میزگرد تخصصی روابط
عمومی و دیدار با مقامات استانی و خانواده شهدا از
اهم برنامههای ششمین هفته روابط عمومی خواهد بود.
شایانذکر است که فعاالن روابط عمومی نهادها،
سازمانها و شرکتهای خصوصی میتوانند جهت

کسب اطالعات بیشتر و شرکت در برنامههای
موصوف با شماره  09173136517تماس حاصل
نمایند.

درمان خانگی آفت دهان

آفت دهان مشکلی است که ممکن است منشأ ارثی داشته باشد یا توسط
یک عامل محیطی مشترک مثل یک نوع ماده غذایی خاص و آلرژیزا
بروز کند .شاید خیلی از ما این موضوع را ندانیم ،اما متأسفانه زنان در طول
عمرشان بیشتر از مردان دچار آفت دهان میشوند .چه خوشمان بیاید یا
نه آفت دهانی ،عارضهای است که هر فردی در هر سنی ممکن است به
آن دچار شود و بسیار آزاردهنده خواهد بود.
آیا میدانید دقیقًا چه عاملی باعث بروز آفت دهان میشود یا چه
درمانی میتواند برای آن مفید باشد؟ شاید جواب این سؤالها را ندانید.
راهکارهایی وجود دارد که اگر دچار آفت دهانی شدید ،از آنها در جهت
بهبود سریعتر این نوع زخمها استفاده کنید .راههای متعددی برای درمان
آفت دهان وجود دارد که در ادامه این نوشته به آنها خواهیم پرداخت.
بهطورکلی سندرم آفت دهان ممکن است عالئم رایجی مانند موارد زیر
را نیز داشته باشد:
 .۱یخ
وقتی دچار آفت دهان میشوید ،مکیدن مکعبهای کوچک یخ باعث
تسکین و کاهش سوزش و التهاب زخم میشود .سردی یخ ،جریان
خونرسانی به آفت دهان را کاهش میدهد؛ درنتیجه درد و تورم آفت
هم کمتر میشود.
 .۲به خوراکیهایی که میخورید ،دقت کنید
غذاهای سفت و خشک (مثل نان تست یا تهدیگهای سفت) که ممکن
است دهانتان را زخم کند ،غذاهای تند و تحریککننده و مواد غذایی
اسیدی (مثل آبپرتقال) که التهاب را بیشتر میکند ،نخورید .مصرف
هرکدام از این نوع مواد غذایی میتواند باعث شود آفت دهانی دردناکی
را تجربه کنید.
 .۳مکملهای ویتامین B
بر اساس مطالعات انجامشده ،مصرف مکمل زیرزبانی ویتامین  ،B۱۲حتی
در افرادی که با کمبود این ویتامین مواجه نیستند ،مانع از بازگشت مجدد
آفت دهانی میشود .مقدار  ۱۰۰۰میکروگرم ( ۱میلیگرم) ویتامین B۱۲
که دوبار در روز به مدت  ۶ماه مصرف شود ،مفید بوده است.
از طرفی ،مصرف مکملهای گروه ویتامین B؛  ۳۰۰میلیگرم ویتامین
B۱؛  ۲۰میلیگرم ویتامین B۲؛  ۱۵۰میلیگرم ویتامین  B۶نیز بهخصوص
در افرادی که با کمبود ویتامین ( )B۱مواجه هستند ،میتواند کمککننده
باشد؛ زیرا کمبود این ویتامین با خطر افزایش ابتال به آفت دهان مرتبط
است.
 .۴مصرف مکملهای آهن
در صورت تشخیص کمبود آهن در رژیم غذایی فرد ،مصرف این
مکملها با نظر پزشک ،میتواند کمککننده باشد.
 .۵ماست
مصرف ماست پروبیوتیک باکیفیت ،برای آفت دهان بسیار مفید است.

پروبیوتیک مانند یک صافی عمل میکند و فقط به باکتریهای مناسب
اجازه حضور دردهان میدهد .این کار باعث آرامتر شدن زخم و بهبود
آفت دهان میشود .از طرفی ،نرمی و خنکی ماست به کمتر شدن درد
ناشی از آفت کمک میکند.
 .۶شیرینبیان
چای کیسهای شیرینبیان را  ۱۰دقیقه روی آفت دهان قرار دهید.
مطالعات نشان میدهد افرادی که دچار آفت دهان بوده و روزی  ۴بار
از دهانشویه شیرینبیان استفاده کردهاند ،درد کمتری را تجربه میکنند.
تقریبًا بین  ۵۰تا  ۷۵درصد این افراد همان روز اول عالئم بهبودی را
مشاهده کردهاند و طی سه روز بعد تقریبًا بهبود کامل یافتهاند .برای

آن استفاده کنید ،چای سیاه است .پس اگر دچار آفت دهان شدید،
چای کیسهای را مستقیم روی آفت دهان قرار دهید تا دردتان آرام شود.
میتوانید چای سرد شده را نیز بهعنوان دهانشویه غرغره کنید« .تانن»
موجود در چای تأثیر مثبتی برای التیام آفت دهان دارد.
 .۱۰مواد غذایی فاقد گلوتن
با توجه به مواردی که درباره علل بروز آفت دهان پیشتر به آن اشاره
کردیم؛ اگر جزو کسانی هستید که فکر میکنید زیاد دچار آفت دهان
میشوید و دلیلش این است که بدن شما نمیتواند گلوتن را تحمل کند،
بهتر از پزشکتان بخواهید برای شما تست بیماری سلیاک تجویز کند تا
منشأ واقعی مشکل شما مشخص شود .اگر واقعًا با گلوتن مشکل داشته

تهیه این دهانشویه ،نصف قاشق چایخوری عصاره شیرینبیان را با
 ۴/۱فنجان آب گرم مخلوط کرده و  ۴مرتبه در روز دهانتان را با این
دهانشویه بشویید .خوردن یکتا دو عدد قرص شیرینبیان  ۲۰۰میلیگرمی
در روز ،به کاهش درد کمک میکند .از چای کیسهای شیرینبیان که
در بازار موجود است ،استفاده کنید .یک چای کیسهای شیرینبیان را
 ۱۰دقیقه روی آفت دهان قرار دهید ،حتمًا نتیجه مثبتی خواهید گرفت.
 .۷سرکه سیب
سرکه سیب و آب گرم را باهم مخلوطکنید و از آن بهعنوان یک
دهانشویه روزانه برای ناپدید شدن آفت دهان بهرهمند شوید .سرکه
سیب حاوی اسید استیک است که میتواند باکتریهای خطرناک و بد
را از بین ببرد و درعینحال رشد باکتریهای مفید و خوب را افزایش
دهد .این دهانشویه کام ً
ال در دسترس ،بهعنوان یک آنتیبیوتیک طبیعی
میتواند برای آفت دهان بسیار پرکاربرد باشد.
 .۸آباکسیژنه
نگران نباشید هرچند نام آباکسیژنه و به کار بردن آن در محیط
دهان ممکن است ،شما را بترساند ،اما اگر آباکسیژنه و آب را با هم
مخلوطکنید و با یک گوش پاککن این محلول را روی آفت دهان
بمالید ،بسیار مفید است .اگر  ۴/۱فنجان آباکسیژنه ۴/۱ ،فنجان آب۱ ،
قاشق چایخوری جوششیرین و نمک را باهم مخلوطکنید ،محلولی که
به دست میآید یک دهانشویه قویتر برای بهبود آفت دهان خواهد
بود .دقت کنید که تا یک ساعت بعد از استفاده از این محلول برای آنکه
جواب بهتری بگیرید و همچنین مشکلی هم نداشته باشید ،چیزی نخورید
و ننوشید.
 .۹چای
یکی از بهترین گیاهانی که میتوانید برای تسکین درد آفت دهان از

باشید مصرف مواد غذایی فاقد گلوتن میتواند سیستم دفاعی بدنتان در
برابر بروز آفت دهان را تقویت کند.
 .۱۱مکمل زینک (روی)
کمبود روی میتواند با آفت دهان مرتبط باشد؛ بنابراین مصرف مکمل
روی میتواند مشکل را حل کند؛ اما باید یادتان باشد؛ مصرف طوالنیمدت
قرص زینک باید حتمًا تحت نظر پزشک باشد.
آزمایشات اولیه انجام شده در این زمینه نشان میدهد :مصرف روزانه
مکملهای حاوی  ۱۵۰میلیگرم روی ،تعداد دفعات آفت زدن را از ۵۰
درصد به  ۱۰۰درصد کاهش میدهد .افراد مورد آزمایش قرارگرفته که
دارای کمبود روی بودند ،با انجام این تست پیشرفت قابلتوجهی در بهبود
آفت دهان تجربه کردند .مصرف یک مکمل روی خوب و باکیفیت یک
یا دو بار در روز یکی از آسانترین راههای کمک به بهبود آفت دهان
محسوب میشود.
 .۱۲اجتناب از مصرف سدیم الریل سولفات
سعی کنید خمیردندانها و دهانشویههای حاوی «سدیم الریل سولفات»
را بهطور کامل کنار بگذارید .این نوع مواد به ایجاد و تکرار آفت دهان
کمک میکند .در همین زمینه مطالعهای در کشور نروژ انجامشده که
نشان میدهد« :سدیم الریل سولفات» اثراتی بر الیههای اساسی غشاء
داخلی دهان دارد که موجب شیوع مجدد آفت دهان در فرد مبتال میشود.
 .۱۳جوششیرین
ازآنجاکه جوششیرین مادهای قلیایی است ،اسیدهایی را که باعث ایجاد
درد و سوزش در هنگام آفت دهان میشوند ،خنثی میکند .از طرفی،
جوششیرین با از بین بردن باکتریها ،موجب بهبود سریعتر آفت دهان
میشود.
یک قاشق چایخوری جوششیرین را در نصف لیوان آب گرم حل کنید

و دهانتان را با این محلول بشویید.
 .۱۴آلوئهورا
ازآنجاییکه ماده ژلهای درون برگهای آلو ورا ،به تسکین درد و بهبود
زخمها کمک میکند ،بهعنوان گیاه کمکهای اولیه شناخته میشود .با
یک گوش پاککن آفت دهان و محیط اطراف آن را خشککنید ،سپس
برگ آلو ورا را برش داده و ژل آلو ورا را مستقیمًا روی آفت دهان
بگذارید و هرچند بار که الزم است این کار را تکرار کنید.
 .۱۵شیر منیزیم (منیزیم هیدروکسید)
مقدار کمی از این مایع شیریرنگ ،ملین و آنتیاسید را بردارید و دهانتان
را با آن بشویید ،آنوقت میبیند که چگونه خواص آنتیاکسیدانی منگنز،
اسیدهایی را که دلیل سوزش آفت دهان هستند ،خنثی میکند .حتی
میتوانید این ماده را مستقیم توسط یک گوش پاککن  ۳تا  ۴بار در روز
روی آفت دهان بمالید .ترکیب دیگری که حتی میتواند تأثیر بیشتری
هم داشته باشد ،مخلوط یک قاشق چایخوری شیر منیزیم و ماده ضد
آلرژی «دیفن هیدرامین» است.
 .۱۶مریمگلی
مریمگلی گیاهی است که ویروس و باکتریها را میکشد و التهاب را
کم میکند.
مریمگلی گیاهی است که ویروس و باکتریها را میکشد و التهاب
را کم میکند .دو قاشق چایخوری مریمگلیِ خشک را در یک فنجان
آبجوش خیس کنید و بگذارید سرد شود.
از این محلول میتوانید بهعنوان دهانشویه  ۲تا  ۳بار در روز استفاده
کنید .حواستان باشد حتمًا محلول بهخوبی آفت دهان را شستوشو
دهد.
 .۱۷آنتیاسیدها
استفاده از قرصهایی جویدنی مثل «پپتوبیسمول» (بیسموت ساب سیترات
« ،)Pepto-Bismolتامس» ( )Tumsو «روالیدز» ( )Rolaidsچه
زمانی که جویده شود و چه زمانی که روی آفت قرار میگیرد ،تازمانیکه
کام ً
ال حل شود ،میتواند کمککننده باشد .درد و سوزش آفت دهان
ناشی از اسیدها و آنزیمهای گوارشی است که روی بافت دهان تأثیر
میگذارد ،پس استفاده از این قرصهای آنتیاسیدی مؤثر است ،البته باید
توجه داشته باشید که میزان مصرف این داروها باید تحت نظر پزشک
باشد.
 .۱۸آبنمک
این محلول ساده و در دسترس که بسیار پرکاربرد است ،برای بهبود
آفت دهان هم میتواند بسیار مؤثر باشد ۳۰ .ثانیه شستشوی دهان با
محلول آبنمک با باال بردن غلظت کلرید سدیم و جمعکردن آب غشا
اطراف آفت دهان به بهبود آبسهها و زخمهای بازی مثل آفت دهان
کمک میکند.

