ملاذا يجـب �أن نحر�ص
على تنظيف فم و �أ�سنان
الطفل فى عمر مبكر؟

حتى يحب �أطفالنا تفري�ش الأ�سنان
متى نبـــــــــــــــــــدأ؟

ألن تعويـ ــد الطفل على فم
نظيف وخ��ال من البكتيريا الضـ ــارة
هو اخلطوة األول��ى نحو التعود على
تفـ ــريش األسـ ــنان للحفاظ على ف ـ ــم
صحى ونفــس منعش طول العمر.
كذلك ،عندما يتعـ ـ ــود الطفل
على ملسات أمه داخل فمه يصبح تعوده
على تفريش أسنانه أسهل وبالتالي
يصبح متعاونا فى عيادة األسنان فى
املسـ ـ ـ ــتقبل.

قبل بزوغ أسنانه باستخدام قطعة شاش
مبللة باملاء للتخلص من آثار احلليب وبقايا السوائل
املعطاة للطفل في شهوره األول��ى مع احل��رص على
إعطائه رضعة ماء بعد كل وجبة يتناولها.
وبعد ظهور األسنان يجب البدأ باستخدام
فرشاة أسنان ذات رأس صغير وشعيرات ناعمة والقليل
من معجون األسنان مع التأكد من قدرة الطفل على
عدم بلعه ,أواإلكتفاء باستخدام فرشاة أسنان مبللة
وامل���رور على جميع أسطح األس��ن��ان والتخلص من
بقايا الطعام واحلليب .ويوجد حاليا في األسواق
أن��واع من فرش األسنان ذات ال��رؤوس الصغيرة التي
تناسب حجم جتويف ف��م الطفل وه��ن��اك م��ا يلبس
باإلصبع لسهولة اإلستخدام.

كذلك إصطحاب الطفل لكي يختار
فرشـ ــاة أسـ ــنانه بنف ـ ــسه وإعطـ ــائه فكرة عـ ــن
أنواع فـ ــرش األسنان.

كيف نحفز أطفالنا وننمى هذه العادة لديهم؟
يجب أن يكون الوالدان قدوة حسنه لهم
في إهتمامهم وحرصهم على تفريش أسنانهم.
مي��ك��ن اإلس��ـ��ت��ع��ان��ة ب��ال��ق��ص��ص املسـلية
التي حتثــهم على احملافظة على صحـتهم الفمــوية
ماأمكن.

تشجيع الطفل ب��ال��ه��داي��ا واملكافآت
وامل��ل��ص��ق��ات ع��ن��د ك��ل ت��ف��ري��ش أس��ن��ان م��ث��ال��ي مع
إستخدام عبارات أو أناشيد حتكي كيفية تنظيف
األس��ن��ان وال��ع��ن��اي��ة ب��ه��ا مم��ا ي��س��اه��م ف��ي تعليمه
الطريقة السليمة وتعزيز ثقته بنفسه حتى تصبح
عادة التفريش عادة يومية لديه.

كما ميكن لألم تشجيع طفلها عن طريق تفريش
أسنان دميته املفضلة وإصطحابها معه عند تفريش أسنانه.

همســـــــــــــة إلى كل أم

وزارة الصحــة
إدارة طب األس ــنان

مراقبــة صحـة الفـم واألسنان

إن تفريش أسنان الطفل هو مسئولية األم حتى
يتمكن من كتابة إسمه بنفسه أوحتى يبلغ الطفل  8سنوات
من عمره حينها يجب عليها مراقبته والتأكد من قيامه
بالتفريش الصحيح وذل��ك الن ق��درة الطفل على حتريك
فرشاة األسنان بالشكل الصحيح ال تكون مكتملة قبل ذلك.
يجب إستخدام كمية قليلة من معجون األسنان بحجم
حبة البازالء.
ضرورة إستبدال فرشاة األسنان كل ثالث أشهر أوعند تلف
شعيراتها.
ن��ح��ذره م��ن أخ��ط��ار ت��س��وس األسنان
وننمي لديه الشعور بأنه عدو سوف يجعل أسنانه
سوداء اللون بدال من ناصعة البياض وارتباط ذلك
يوجد لديه
بشعوره باأللم إذا أهمل تنظيفها مم ِ
دافعا قوي ًا للحرص على تنظيف أسنانه بشكل
يومي .

ألى إستفسار التترددي عزيزتي األم بسؤال طبيب األسنان
في أقرب مركز للبرامج املدرسية.

حتى يحب �أطفالنا
تفريــــــــــ�ش
الأ�ســــــــنان

ندعه يفرش أسنانه بنفسه وم��ن ثم
نقوم بتفريش أسنانه للتأكد من املرور على جميع
األسطح.
وميكن أيضا اللجوء إلى أسلوب تبادلي
يجعل الطفل يقوم بتنظيف أسنان األم بفرشاتها
ثم العودة إلى تنظيف أسنانه بفرشاته.

تفضلوا بزي ـ ـ ـ ــارة موقعنا
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