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رعاية الأطفال و�صحتهم
ن�شرة معلومات للوالدين

�صحة الفم والأ�سنان

يعتقد العديد من النا�س ب�أن الأ�سنان اللبنية �أقل �أهمية من الأ�سنان الدائمة ،ولكن العناية ب�أ�سنان طفلكم الأوىل مهمة
و�أ�سا�سية .يف الواقع ،ف�إن �صحة الفم والأ�سنان اجليدة تبد�أ حتى قبل بروز �أ�سنان طفلكم الأوىل� .إن التفري�ش اجليد واتباع
نظام غذائي �صحي والزيارات الدورية لطبيب الأ�سنان ت�ساعد جميعها �أطفالكم على منو �أ�سنانهم قوية و�سليمة.

تفري�ش الأ�سنان وتنظيفها

حتى قبل بروز �أ�سنان طفلكم من املفيد تنظيف لثة طفلكم ول�سانه با�ستعمال املاء ومن�شفة �صغرية �أو با�ستعمال فر�شاة �أ�سنان
وخا�صة يف ال�صباح وامل�ساء.
ناعمة جداً بعد تناول الطعام،
ّ
�سن ،قوموا بالتفري�ش با�ستعمال املاء وفر�شاة �أ�سنان ناعمة م�صممة للأطفال حتت عمر ال�سنتني وذلك
ومبجرد بروز �أول ّ
وخا�صة بعد �أول و�آخر �إطعام يف اليوم .بالن�سبة للأطفال ال�صغار جداً لي�ست هناك حاجة �إىل
مرتني على الأقل يف اليوم،
ّ
ا�ستعمال معجون �أ�سنان ،وميكنكم البدء با�ستعمال معجون �أ�سنان منخف�ض الفلورايد من عمر � 18شهراً.
ويتعينّ تفري�ش �أ�سنان الأطفال ال�صغار مرتني يف اليوم ـ مرة بعد الفطور ومرة بعد الع�شاء ،وميكن ت�شجيع الأطفال الأكرب �سن ًا
على رغرغة �أفواههم باملاء بعد وجبات الطعام وامل�أكوالت اخلفيفة (�سناك).
الأطفال بحاجة �إىل امل�ساعدة والإ�رشاف عند قيامهم بتنظيف �أ�سنانهم �إىل حني بلوغهم � 8سنوات من العمر.

اتباع نظام غذائي �صحي للوقاية �ضد ت�سو�س الأ�سنان
•
•
•
•

تج ّنبوا الأطعمة والأ�شربة ال�سكرية واللزجة ـ ت�ساهم هذه الأطعمة والأ�شربة في ت�سو�س الأ�سنان حيث يقوم ال�سكر بت�شكيل
�أحما�ض تهاجم طبقة مينا الأ�سنان.
الر�ضع حتت عمر  4ـ � 6أ�شهر �إىل حليب الثدي �أو احلليب ال�صناعي فقط.
يحتاج ّ
املاء �أف�ضل �رشاب للأطفال (يف املناطق التي يكون فيها املاء حمتوي ًا على الفلورايد ف�إن ماء احلنفية مفيد ب�شكل خا�ص)،
كما �أن احلليب غري املُنكّه خال من املواد ال�سكرية امل�ضافة ومالئم ك�رشاب بديل عن املاء.
عندما يكون الأطفال يف عمر مالئم �شجعوهم على �رشب املاء �أو غرغرة �أفواههم باملاء بعد تناول الطعام.

�إر�شادات مفيدة حول �صحة الفم والأ�سنان

• تذكروا ب�أنه ميكنكم العناية ب�أ�سنان طفلكم حتى قبل بروز �أ�سنانه.
•	ال تقوموا بتهدئة طفلكم يف �رسيره وزجاجة الإر�ضاع يف فمه.
• توقفوا عن ا�ستعمال زجاجة الإر�ضاع عند بلوغ طفلكم � 12شهراً.
�سن).
• يتعينّ �أن يقوم الأطفال بزيارة طبيب الأ�سنان لأول مرة يف عمر � 12شهراً (�أو خالل � 6أ�شهر من بروز �أول ّ
�سن ـ هذا حدث كبري بالن�سبة للأطفال وخا�صة عند حدوثه لأول مرة.
• احتفلوا مع طفلكم عند تبديله لأول ّ
• جت ّنبوا ا�ستعمال اللهايات بعد بلوغ طفلكم � 4سنوات من العمر.

ن�شرة معلومات الوالدين هذه متوافرة بلغات مختلفة محكية �ضمن المجتمع ،ويمكن تنزيلها مع المراجع من موقع الإنترنت
التاليwww.rch.org.au/ccch :

مع الدعم من
الحكومة اال�سترالية
دائرة خدمات العائلة
والإ�سكان والمجتمع و�ش�ؤون
ال�سكان الأ�صليين
ARABIC

مع الدعم
من المجل�س الوطني
العتماد رعاية الأطفال

مع الدعم
بمنحة تثقيفية من

مبادرة من

