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األسنان اللبنية مهمة!

!Baby Teeth are Important
يعتبر تسوس األسنان مشكلة خطيرة ويمكن أن تسبب ضررا ً في األسنان اللبنية للطفل .ويعتبر من األمراض
األكثر شيوعاً لدى األطفال في بداية عمرهم .يمكن أن يبدأ تسوس األسنان حال ظهور األسنان وقد يسبب األلم
واإللتهاب .ويعتبر السبب الرئيسي في عمليات الجراحة التي يحصل عليها األطفال .كل طفل معرض لخطر
تسوس األسنان ولكن يمكن الوقاية منها.
يحتاج الطفل إلى األسنان اللبنية الصحية لكي:
• ينام نوماً هنيئاً
• يمضغ ويتناول الطعام
• يبتسم ويشعر بالرضا عن مظهره
• ينمو ويتطور
• يتكلم جيدا ً
• يحصل على أسنان (دائمية) صحية عندما يكبر

إستخدمي هذا الدليل ليك تفحيص الجهة األمامية والخلفية والعليا لجميع األسنان عادة عندما تقومني بتنظيفها بفرشاة األسنان

أسنان صحية للطفل
األسنان نظيفة ولون اللثة وردي.

يرجى اإلطالع عىل الجهة الخلفية لهذه الصفحة
للحصول عىل معلومات عن كيفية حدوث
تسوس األسنان.

تسوس األسنان املبكر
وجود خطوط بيضاء عىل األسنان قرب اللثة
ميكن أن تكون عالمة عىل بدء تسوس األسنان.

يرجى اإلطالع عىل الجهة الخلفية لهذه الصفحة
للحصول عىل معلومات عن كيفية الوقاية من
تسوس األسنان.

تسوس األسنان
يظهر تسوس األسنان عىل هيئة بقع باللون
األصفر أو البني أو األسود.

قد ال يتمكن األطفال من أن يقولوا بأنهم
يشعرون بأمل يف األسنان.

ال تسقط بعض األسنان اللبنية لحني
بلوغ الطفل سن  12من العمر .ميكن
أن ينتقل تسوس األسنان من األسنان
اللبنية إىل أسنان الشخص البالغ.
ال يتمتع األطفال بصحة ج ّيدة عندما يعانون من تسوس األسنان.
إذا كنت تظنني بأن طفلك مير بأية مرحلة من مراحل تسوس األسنان،
بادري فوراً مبراجعة أخصايئ األسنان.
إليجاد طبيب أسنان ،بادري بزيارةwww.bcdental.org :

يحتاج تسوس األسنان إىل  4أشياء وهي :األسنان والبكترييا
(الجراثيم) والسكر (من الطعام واملرشوبات) والوقت.

كيف يحدث تسوس األسنان؟

• ال توجد البكترييا التي تسبب تسوس األسنان يف األطفال عند الوالدة.
ميكن أن تنتقل البكترييا من شخص إىل آخر.
•
•

•
•

كيف ميكنك الوقاية من تسوس األسنان؟

• يحتاج جميع أفراد األرسة إىل عناية يومية مستمرة بالفم وفحوصات
األسنان للوقاية من إنتقال البكترييا إىل الطفل الصغري.

• حاملا تظهر األسنان ،بادري بتنظيف جميع أسطح األسنان بالفرشاة مرتني
إذا مل يتم تنظيف األسنان بالفرشاة بإنتظام ،يتم ترك البكترييا عىل
يف اليوم بإستخدام فرشاة ناعمة.
األسنان ملدة طويلة.
• بادري بالتنظيف من خالل إستخدام
تستخدم البكترييا املواد السكرية والنشوية (من األغذية واملرشوبات)
فرشاة األسنان بعد وضع كمية
لصنع حامض معتدل يسبب يف حدوث أرضار يف األسنان .مبرور الزمن
من معجون األسنان الذي
يتحول هذا الرضر إىل التسوس.
يحتوي عىل الفلوريد بحجم
حبة األرز ليك تحافظي عىل
قوة طبقة مينا األسنان واملساعدة عىل التخلص من تسوس األسنان املبكر.
لمشاهدة فيديو عن كيفية إستخدام فرشاة األسنان ،يرجى زيارة:
" www.vch.ca/dental-health-childrenتنظيف األسنان بالفرشاة لألطفال
من سن  3أو أقل – طريقة من الركبة إلى الركبة".
• إبديئ يف تقديم املرشوبات يف كوب مفتوح عندما يبلغ الطفل الشهر
بعد ظهور األسنان يف الفم ،قد يؤدي اإلستخدام املستمر للقنينة التي
السادس من العمر .وبعد مرور  12شهر عىل والدته ،قدمي له جميع
تحتوي عىل أشياء غري املاء يف الفراش أو أثناء الليل إىل تسوس األسنان.
املرشوبات يف كوب.
تناول املرشوبات عدا املاء وتناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم قد يسبب
• حددي أوقات وجبات الطعام الرئيسية والوجبات الخفيفة.
تسوس األسنان.
• قليل من األطعمة الالزجة والسكرية واملرشوبات املحالة.
• إعطي املاء عندما يشعر الطفل بالعطش بني وجبات الطعام الرئيسية
والوجبات الخفيفة.
راجعي نشرة "وداعاً لقنيبة الطفل" للحصول على إرشادات عن كيفية
التوقف عن إستخدام القنينة بعد الشهر .http://vch.eduhealth.ca :12
ملزيد من املعلومات ،بادري بزيارة.www.vch.ca :
تحت فقرة "صحتك" أنقري عىل "األطفال الرضع" .إنتقيل إىل أسفل الصفحة وأنقري عىل فقرة "صحة األسنان".

خذي طفلك لمراجعة طبيب األسنان بحلول عيد ميالده األول.
سيقوم طبيب األسنان بفحص أسنان الطفل ويقدم
الدعم لتنظيف أسنانه بالفرشاة ويضع عليها طبقة
من الفلوريد.
1
إعتني جيدا ً بأسنانك أيضاً!

Happy
Birthd

هل لديك معلومات عن التأمين الحكومي ألسنان األطفال؟
يحق ألطفال العائالت التي تحصل على راتب اإلعانة المالية أو إعانة رسوم
خطة الخدمات الطبية ( )MSPالحصول على عناية بسيطة لألسنان من خالل
برنامج األطفال الصحيين ( )Healthy Kidsفي بريتش كولومبيا .لمزيد من
المعلومات ،إتصلي هاتفياً على الرقم  1-866-866-0800أو بادري بزيارة:
.www.sdsi.gov.bc.ca/publicat/bcea/HealthyKids.htm

توجد المزيد من صفحات الوقائع عن تربية طفلك في مكتب أو مركز الصحة المحلي أو في شبكة اإلنترنت على الرابط التاليhttp://vch.eduhealth.ca :
لمزيد من المعلومات:
• هيلث لينك يب يس ( – )HealthLink BCإتصيل عىل رقم الهاتف  .811خدمات الرتجمة متوفرة بـ  130لغةwww.healthlinkbc.ca .
• أو برنامج صحة األسنان العامة أو ممرضة الصحة العامة يف صحة ساحل فانكوفرwww.vch.ca .
• موقع تربية األطفال التابع لصحة ساحل فانكوفر – http://parenting.vch.ca
إرسل إلينا
للحصول عىل مزيد من النسخ ،بادري بزيارة  http://vch.eduhealth.caأو ي
ت ن
و� إىل  phem@vch.caوأذكري الكاتالوج رقم FJ.100.5.E27.AR
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