أسنان الطفل مهمة!

تحد� مع طبيب أ
ث
السنان خاصتك
ي
]Baby Teeth Matter! [Arabic

إرشادات للمحافظة عىل
صحة أسنان طفلك

أ
السنان اللبنية مهمة لتنمية صحة طفلك ،لذلك من
ض
كب�ة.
ال�وري أن يتم إ
العتناء بها بعناية ي

من الوالدة إىل سنة واحدة

•نظفي فم طفلك ت
ح� قبل ظهور أسنانه.
•إستخدمي قطعة قماش مبللة لتنظيف لثة الطفل بعد
كل مرة يتم فيها إرضاعه.

بعد ظهور السن أ
الول للطفل

•إستخدمي فرشاة صغ�ة أ
للطفال.
ي
•إستخدمي معجون أ
السنان بالفلورايد (من سن  0إىل ،3
بحجم حبة أ
الرز).
للبكت�يا بكل سهولة من
•يمكن أن ينتقل الفايروس المسبب
ي
تجن� المشاركة ف ي� إستخدام
فمك إىل فم طفلك ،لذلك ب ي
أدوات الطعام .كذلك ،ال تنظفي ل ّهاية طفلك بفمك.
أ
البكت�يا المسببة
الفواه النظيفة للكبار تنقل عدداً أقل من
ي
تول عناية يومية بأسنانك.
للتسوس ،لذلك ننصحك أن
ال يسنان خالل الستة أ
•خذي طفلك لمراجعة طبيب أ
الشهر
الول ،أو عند بلوغه السنة أ
الوىل من ظهور سنه أ
أ
الوىل
من العمر.
•قومي بمراجعة طبيب أسنانك بإنتظام.

التنظيف بالفرشاة ومعجون أ
السنان

•نظفي أ
السنان بالفرشاة مر ي ن
ت� ف ي� اليوم ،وخاصة قبل وقت
أ
النوم ،وإستخدمي دائماً معجون السنان بالفلورايد.
يساعد الفلورايد عىل تقوية مينا أ
السنان ويمنع تسوس
أ
السنان .بدون وجود الفلورايد ف ي� إمدادات المياه البلدية،
أ
هناك مخاطر إضافية لحدوث تسوس السنان – مما يجعل
من المهم بمكان إستخدام معجون أ
السنان بالفلورايد
للطفال من مختلف أ
أ
العمار.
أ
•ال يستطيع الطفال الصغار تنظيف أسنانهم بأنفسهم.
نظفي أسنانهم الفرشاة عندما يكونوا صغاراً ونظفي
ف
الستمرار
أسنانك معهم عند تقدمهم ي� السن ،ويُنصح إ
بذلك ي ن
لح� سن الثامنة من العمر.

وقت النوم

ترضع� طفلك أو ي ن
ين
تعط� طفلك زجاجة حليب
•إذا كنت
ف ي� الليل ،بادري بمسح أو تنظيف أسنانه بالفرشاة بعد
النتهاء من إرضاعه.
إ
ين
تضع� طفلك ف ي� الفراش مع الزجاجة ،إملئيها
•إذا كنت
الصطناعي
بالماء فقط .يسبب الحليب والحليب إ
والعص� ف� حدوث تسوس خط� وإلتهابات ف� أ
السنان
ي
ي
ي
عندما ت ت� يك ف� فم الطفل النائم .بحلول السنة أ
الوىل
ُ ي
من العمر ،قومي بفطام طفلك عن الزجاجة.

تناول ش
ال�اب والطعام

حددي عدد الوجبات الخفيفة الصحية من وجبة واحدة
• ّ
إىل ثالثة وجبات يومياً .شجعي أ
الطفال من مختلف
ّ
العمار عىل عدم تناول أ
أ
الطعمة ش
والم�وبات السكرية
ف
الستمرار ي� إحتساء الحليب
أثناء النهار أو الليل .إ
بالعص� و/أو أكواب ش
ال�ف ببطء
والزجاجات المليئة
ي
يساعد عىل بقاء المواد السكرية ف ي� الفم ويمكن أن
يسبب ف ي� حدوث التسوس .إملئيها بالماء عوضاً عنها.

فوائد بدء النظافة الروتينية أ
للسنان ف ي�
سن مبكرة

•ساعدي أ
الطفال عىل بناء عادات مالئمة لنظافة الفم
تستمر ت
ح� بلوغ سن الرشد.
لك ينمو.
•شجعيه عىل تناول المواد المغذية ي
•قد تكون هناك تجويفات أقل ومصادر أقل ف ي� عدم
إرتياح فموي أو ألم.
•تساعد أ
السنان اللبنية الصحية عىل منع حدوث
ف
البالغ�.ن
الفجوات ي� أسنان
ي

السنان ف� وقت مبكر ،يكون أ
عند وجود مشاكل أ
ويعت� من السهل
اللم فيها أقل
ب
ي
إفحص فم طفلك وقومي بمراجعة طبيب أسنانك بإنتظام.
إصالحها.
ي

ث
تحد� مع طبيب أسنانك أو بادري بزيارة:
ي

