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به نام آفریدگار دستان شفا بخش

مـا بـر ایـن باوریم که با معرفـی ایمپلنت های دندانی در دنیای دندانپزشـکی به عنوان روشـی نوین جهت جبران مشـکالت بی دندانی، 
اهمیـت حفـظ و نگهـداری دندان های درمان ریشـه شـده نباید کمتـر مورد توجه قرار گیرد. گاهی دسـتیابی به این هدف مسـتلزم جراحی 
پری اپیـکال می باشـد و مسـیر درمـان همـکاری رشـته های جراحی دهان و فـک و صورت، پریودنتیکـس و اندودنتیکـس را ایجاب می کند. 
بـه دلیـل پیچیدگـی، نگرانـی از عارضه های جراحـی و پیش آگهی درمـان و همچنین توجه کمتر بـه آموزش تکنیک جراحـی پری اپیکال 
در کوریکولوم دندانپزشـکی عمومی، اسـتفاده مؤثر از این درمان کمتر مورد اسـتقبال قرار گرفته اسـت. هدف از ترجمه این کتاب، بررسـی 

تئـوری و کاربـردی عارضه هـای بوجود آمـده در طول این جراحی به زبان سـاده می باشـد.
خداونـد را شـاکریم کـه با کوشـش همـکاران جوانمان، گلنـاز تاجمیری، علیرضـا زاهدی و ثمین فروغی توانسـتیم یکـی از کتاب های 
معتبـر در زمینـه جراحـی پری اپیـکال را ترجمـه کنیـم. بـه امید آنکـه جهت اسـتفاده متخصصیـن، دندانپزشـکان عمومـی، رزیدنت ها و 
دانشـجویان دندانپزشـکی مفیـد فایده باشـد. صمیمانه انتظـار می رود همکاران بزرگوار با ارسـال نظرات ارزشـمند خود، مـا را در رفع نواقص 

موجـود راهنمایی فرمایند.
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