
كتـــيب يشــمل أهم المعلومات حول الوقاية من 
تسوس األسنان في مرحلة الطفولة المبكرة

اجـــعل
 الوقاية 
مـنهجنا



من المهم أن تبدأ مبك�ًا في رعاية أسنان طفلك، فهذا سيتيح لطفلك معرفة أن ��ارة ط�يب األسنان 
هي جزء منتظم من الرعاية الصحية. الخطوة األولى هي اختيار ط�يب أسنان لطفلك.

قد يكون ط�يب أسنانك أو ط��ًبا متخصًصا في عالج األطفال (ُيسمى ط�يب أسنان األطفال). بمجرد 
اختيارك لط�يب أسنان، ا�صل بالعيادة لتعرف في أي عمر يفضل أن �رى األطفال المرضى ألول مرة. 
يشجع مركز أبوظبي للصحة العامة على تق�يم األطفال الرضع من قبل ط�يب أسنان في غضون 6 
أشهر من ب�وغ السن األول أو في عمر عام واحد، وذلك لعدة أسباب منها الفحص المبكر وتق�يم 
مدى االحتياج لالج�اءات الوقائية، كما أن ال��ارة األولى وال��ا�ات الدو��ة التي تليها ستساهم بخلق 

عالقة ط�بة وإيجا�ية في ذهن الطفل تجاه ط�يب األسنان وفًقا للتوصيات واإلرشادات العالمية.

من المهم أن تجعل ال��ارة األولى تجربة إيجا�ية لطفلك – وذلك من خالل تحديد موعد هذه ال��ارة 
قبل ظهور أي شكوى أو مشكلة. إذا كنت تعتقد أن هناك مشكلة، فخذ طفلك إلى ط�يب األسنان 

على الفور، بغض النظر عن عمره.

إذا كنت ذو طبع قلق من طب األسنان، فاطلب من �وجتك أو أحد أف�اد أسرتك أن يأخذ الطفل إلى 
الموعد.

إذا شعر طفلك أنك قلق أو متوتر، فقد يشعر بالتوتر أيًضا. عندما �تحدث إلى طفلك عن الذهاب إلى 
ط�يب األسنان، اش�ح ما سيحدث دون إضافة أشياء مثل "لن �ؤلمك" أو "ال تخاف".

متى يجب علي أن أقوم بحجز موعد طفلي األول لدى ط�يب األسنان؟

 ينـصح أن تكون
 ال��ــارة األولى
قـبل عمر السنة
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الفلو�ايد هو معدن موجود في التربة والماء وبعض األطعمة بشكل ط�يعي.

يضاف الفلو�ايد إلى معاجين األسنان وبعض غسوالت الفم، كما يضاف في 
بعض البلدان لمياه الشرب الرئيسية والملح والحليب.

يستخدم ط�يب االسنان ت�اكيز عالية من الفلو�ايد في العيادة  لألشخاص ممن 
ترتفع لد�هم نسبة خطر اإلصابة بتسوس األسنان.

كيف يمكنني رعاية أسنان طفلي في المن�ل؟

ما هو الفلو�ايد؟

تأكد من البدء مبكً�ا في رعاية أسنان طفلك با�تظام في المن�ل.  •

ذلك  واستمر في  األسنان  قبل ظهور  مبللة  ناعمة  بقطعة قماش  بتنظيف فم طفلك  ابدأ   •
باستخدام فرشاة أسنان ناعمة.

بمجرد أن يكون لديه أول سن، استخدم كمية "حبة أ�ز" من   •
          معجون أسنان األطفال.

قدم لالطفال الماء والحليب غير المحلى فقط كمش�وبات و تجنب  •
تقديم العصائر في زجاجة الرضاعة.  

اسع إلى تخفيض عدد الرضعات الليلية عندما �بدأ الطفل بتناول  •
المأكوالت الصلبة.  

تجنب الطعام الل�ج واللصاق لصعوبة �نظيفه وشجعه على �ناول  •
الطعام الطا�ج غير المحلى كالفواكه والخض�اوات.  

ال ض�ر من استخدام اللهاية عند األطفال في األعمار المبكرة- لكن تجنب غمسها  •
بأي مادة سك��ة.  

قلل من عدد األطعمة السك��ة التي تقدمها لطفلك، وركز على الخيا�ات الغذائية الصحية من   •
البداية.
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للفلو�ايد تأ�ير إيجابي على صحة الفم من خالل جعل األسنان أكثر مقاومة للتسوس. يمكن للفلو�ايد 
أيًضا أن يمنع أو حتى يعكس تسوس األسنان في م�احله المبكرة.

ويمكن  والصيدليات،  المتاجر  بالفلو�ايد في  األسنان  �توفر معاجين وغسوالت 
لط�يب األسنان أن يضع لك منتجات  الفلو�ايد مثل الجل والورنيش خالل ال��ا�ات 

الدو��ة.

كيف يساهم الفلو�ايد في الوقاية من تسوس األسنان؟
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من أ�ن أحصل على الفلو�ايد الذي يمنع تسوس األسنان؟

ما هو تبقع األسنان الفلوري؟

�ناول  يتم  عندما  يحدث  األسنان.  مظهر  في  تغ�ير  هو  الفلوري  التبقع  أو  بالفلور  األسنان  تسمم 
كميات أعلى من الفلو��د في مرحلة الطفولة المبكرة. في شكله األخف واألكثر شيوًعا، فإنه �ؤثر 

على مظهر السن مع ظهور بقع �يضاء صغيرة على أسنان الطفل.

اجعل األطفال الذ�ن تقل أعمارهم عن ثالث سنوات يستخدمون فقط حجم "حبة األ�ز" من معجون 
األسنان بالفلو�ايد.

كما على الوالد�ن إبعاد منتجات العناية باالسنان بشكل دائم عن مستوى وصول األطفال لتجنب 
حوادث االبتالع.

في حال تم ابتالع كميات من معجون األسنان ال سمح اهلل على األهل التوجه فو�ا الى أقرب مركز 
طوارىء.



بطفلك  الخاصة  المخاطر  بشأن  أفضل  بشكل  لك  المشورة  تقديم  األطفال  أسنان  ألطباء  يمكن 
واالحتياجات المتعلقة بالوقاية من تسوس األسنان.

بشكل عام وإلعطائك فكرة تزداد فرصة حدوث التسوس عند:

الطفل الذي يتناول وجبات خفيفة متك�رة خالل النهار، وال ينظف  •
سنانه كما هو مطلوب.  

عدم تعرض اسنان الطفل بشكل كاف للفلو�ايد.  •

تم تشخيصه مسبقا بتسوس األسنان.  •

أن كانت األم أو األشقاء مصابون بالتسوس.  •

إن كان الفرد من أصحاب الهمم أو لديه مشاكل صحية مزمنة أخرى.  •

إن كان الطفل يضع تقويم األسنان (عند األطفال األكبر)  •

كيف يمكنني أن أعرف فيما لو كان طفلي معرضا لتسوس األسنان؟

هل يجب أن أستخدم معجون أسنان مفلور/ بالفلو�ايد مع طفلي؟

3 سنوات، يتم تحديد استخدام معجون  بالنسبة لألطفال من الوالدة وحتى سن 
الوالد�ن  على  يجب  األسنان.  تسوس  خطر  مستوى  حسب  بالفلو�ايد  األسنان 
استشارة أخصائي أسنان األطفال لتحديد ما إذا كان طفلهم حتى سن 3 سنوات 
يجب  الخطر،  هذا  مثل  وجود  حالة  في  األسنان.  بتسوس  اإلصابة  لخطر  معرض 
(جزء بحجم حبة  أقل كمية  باستخدام  بالغ  الطفل من قبل شخص  �نظيف أسنان 

األ�ز) من معجون أسنان مضاف له الفلو�ايد.

�ين  التوا�ن  لتحقيق  صغيرة  بكمية  المفلور  األسنان  معجون  استخدام  تحديد  تم 
يعتبر في خطر، فيجب  الطفل ال  إذا كان  بالفلور.  الفلو�ايد وخطر اإلصابة  فوائد 

�نظيف األسنان بواسطة شخص بالغ باستخدام فرشاة أسنان مبللة بالماء فقط
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أطفالنا من أصحاب الهمم معرضون بشكل أعلى لمشاكل األسنان، وذلك لعدة أسباب منها وجود 
أوليات أخرى حول صحة الطفل والنشغال األهل بتل�ية هذه االحتياجات ومن ناحية أخرى قد تؤثر 

بعض األدوية والعادات الغذائية الى ت�ايد المشاكل في الفم واألسنان.

لط�يب  الدو��ة  بال��ا�ات  االلت�ام  خالل  من  الهمم  ذوي  من  البالغ  أو  الطفل  مساعدة  يمكنكم 
األسنان ليتمكن من اج�اء الفحص المبكر وبالتالي التدخل المبكر كما يمكنه خالل ال��ا�ات الدو��ة 

تط�يق االج�اءات الوقائية كفرنيش الفلور أو المواد السادة لتقليل فرص حدوث التسوس.

كما قد ينصح الط�يب باستخدام معجون أسنان ذو تركيز أعلى بالفلو�ايد مع فرشاة كهربائية لتسهيل 
عملية التنظيف.

نظفي أسنانك مرتين في اليوم على األقل.  •

استخدمي معجون أسنان يحتوي على الفلو�ايد.  •

بالحاجة للتقيؤ بشكل متك�ر. ال �نظفي  إذا كنت تعانين من الغثيان أو تشع��ن   •
أسنانك بعد القيء مباشرة، ا�تظري لمدة 40 دقيقة. التنظيف بالفرشاة  بشكل 
مباشر بعد اإلقياء يمكن أن يضر أسنانك. بدًال من ذلك، حاولي أن تشربي بعض 
يمكنك  أو  بالفلو�ايد،  استخدام  بعدها  يمكنك  كما  بالماء  فمك  اغسلي  الماء، 
فركها  دون  مباشرة  األسنان  على  األسنان  معجون  من  رقيقة  طبقة  وضع 

بالفرشاة.

آمنة  فهي  الحمل،  أ�ناء  األقل  على  واحدة  مرة  األسنان  ط�يب  ب��ارة  قومي   •
ومهمة.

وتقديم عالجات  أسنانك  لتنظيف  م��ح  بشكل  تجلسين  األسنان  سيجعلك ط�يب   •
خفيفة إذا لزم األمر، وسيستخدم مواد آمنة ال تسبب أي ض�ر لك أوللجنين.

هل هناك من نصائح خاصة لطفلي من أصحاب الهمم؟

ماذا تحتاج الم�أة الحامل أن تعرف عن صحة أسنانها؟
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لم��د من المعلومات �و�وا موقعنا
WWW.ADPHC.GOV.AE


