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فهرست



به نام آن که هستی نام از او یافت

کتابی که در پیش رو دارید حاصل سال ها کار و تحقیق چند پژوهشگر و نویسنده دانشمند اروپایی است که در زمینه درمان های رستوریتیو 
پروتزی و ترمیمی دندان های سایش یافته صاحب نظر هستند. کتاب حاوی نکات بسیار مفید تشخیصی و درمانی با روش های بازسازی 

مستقیم و غیر مستقیم به کمک انواع مواد دندانی جدید می باشد.
با توجه به شیوع سایش های دندانی و چالش هایی که در بازسازی آن ها همواره فراروی دندانپزشکان قرار دارد، کتاب حاضر نکات بسیار 

مفیدی را در زمینه تشخیص، طرح درمان و درمان در اختیار خواننده می گذارد.
در این کتاب مراحل شناسایی و تشخیص سایش و عوامل موضعی و سیستمیک ایجاد کننده به تفصیل و با دقت  بیان شده و روش های 
درمانی محافظه کارانه که در بسیاری از شرایط باعث سهولت درمان می گردد توصیف گردیده است که در اقدامات درمانی بالینی می تواند 

راه گشا باشد.
ترجمه این کتاب ارزشمند توسط دستیاران پرتالش رشته پروتزهای دندانی و ترمیمی صورت گرفته و علی رغم متن بسیار سنگین و حاوی 
صنایع ادبی زبان اصلی، تالش شده تا متنی روان در اختیار خواننده قرار دهد. به نظر می رسد با مطالعه این کتاب بسیاری از ملزومات برخورد 
با یک دنتیشن سایش یافته و نحوه درمان آن، به خواننده منتقل گردد و از این نظر کتابی جامع و قابل تامل است. از دستیاران محترمی 
که زحمت ترجمه را بر عهده داشته اند قدردانی نموده و مطالعه این کتاب را به تمامی دندانپزشکان، متخصصین و دستیاران تخصصی رشته 
پروتزهای دندانی، متخصصین ترمیمی و دستیاران تخصصی رشته ترمیمی توصیه می کنم. امیدوارم با مطالعه این کتاب به غیر از مهارت 

تشخیصی و درمانی، زمینه تحقیقات گسترده تری نیز برای همه همکاران فراهم گردد.

با آرزوی سربلندی
دکتر بهناز عبادیان
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