يشكل مص األصبع خطر ًا حقيقي ًا على
األس ـ ـ ـ ــنان والفكني عند بزوغ األسنان الدائمة

ن�صـــائح للأم
كلما بدأت محاولة التخلص من عادة مص
اإلصبع مبكرا ك��ان من السهل التخلص
منها.

وزارة الصحــة
إدارة طب األس ــنان

مراقبــة صحـة الفـم واألسنان

ح��ددى السبب ( اجل��وع  ،امللل  ،اإلرهاق،
التوتر )...وحاولى منع السبب.
فور مالحظتك أن طفلك سيضع إصبعه
فى فمه إشغليه بعمل محبب.
مل��ع��رف��ة امل��زي��د ع��ن أس��ب��اب وأض�����رار مص
اإلصبع والتخلص منها إستشيرى طبيب
األسنان فى أقرب مركز للبرامج املدرسية
لصحة الفم واألسنان.
إذا لم تنجح طرق اإلقناع قد نلجأ إلى :
وضـ ــع الصق اجلـ ــروح أو طـ ـ ــالء أظـ ـ ــافر أو م ـ ــادة
ُم ـ ـ ــر َة الط ـ ـ ــعم على اإلص ـ ـ ــبع.
لبـ ـ ـ ــس قفـ ـ ـ ــاز.
أخي ـ ــرا ممكن أن يقـ ــرر الطبيب إسـ ـ ـ ـت ــخدام جهاز
خ��اص ملنع م��ص اإلص��ب��ع لفترة م��ح��ددة ليساعد
على إيقاف هذه العادة.
تفضلوا بزي ـ ـ ـ ــارة موقعنا
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م�ص الإ�صبع  ..م�ص الإ�صبع
عندما يبدأ الطفل بتحريك
يديه ف��إن أصابعه تالمس
محيط الفم وعندها يبدا
مب��ص اإلص��ب��ع وخصوصا
اإلبهام حيث يكون اإلصبع
األكثر قربا من الفم.
ع������ادة م���اي���ت���وق���ف معظم
األط��ف��ال ع��ن ع���ادة م��ص اإلص��ب��ع ف��ى ع��م��ر ()4-2
سنوات دون ان تسبب هذه العادة أى تشوه فى األسنان
أوال��ف��ك�ين .لكن بعض األط��ف��ال وألس��ب��اب مختلفة
يستمرون فى هذه العادة لعمر أكبر من  4سنوات.
يشكل م��ص اإلص��ب��ع خ��ط��را حقيقيا على األسنان
والفكني ،عند بزوغ األسنان الدائمة ألنه قد يؤدى إلى
بروز األسنان األمامية العلوية باجتاه الشفة بشكل
غير طبيعى ،مما يؤثر على العالقة بني الفكني.

وتختلف اآلث���ار ال��ض��ارة ال��ت��ى تسببها ع���ادة مص
اإلصبع تبعا ملا يلى :
ن ـ ـ ـ ــوع اإلص ـ ـ ـ ــبع .
مكان وض ــع اإلصبع أواإلبهام .
ع ـ ــدد مرات م ـ ــص اإلص ـ ــبع فى الي ـ ــوم وم ـ ــدة بقـ ــاء
اإلصـ ــبع فى الفـ ـ ــم كل م ـ ــرة.
ق ـ ــوة الض ــغط املطب ـ ــقة بواسطة اإلص ـ ـ ــبع.
األثر السلبى على احلالة النفس ــية نتي ـ ــجة إخت ـ ـ ــالف
املظهر اخل ـ ـ ــارجى.
شـ ـ ــقوق وإلتهابات فى جلـ ـ ــدة اإلصـ ـ ـ ــبع.
إذا كان عمر الطفل أقل من  4سنوات فإن محاولة
منعه ستؤدى إلى نتائج عكسية جتعل الطفل يعاند أبويه ويكرر
العادة ،لكن يستطيع األبوين شغل الطفل بأعمال محببة له أو
مرافقته إلى الفراش ومسك يده برفق وسرد قصص شيقة إلى
أن ينام.
أما عندما يصبح لديه الوعى الكافى لفهم أضرار
مص اإلصبع فإن مراجعة طبيب األسنان تكون مفيدة وضرورية
حيث يشرح الطبيب أض��رار مص اإلصبع ويشجعه ليتوقف
عنها كذلك فإن دعم وتأييد الوالدين للطفل ومكافأتهم له من
العوامل املساعدة على جناح هذه الطريقة.

