
 

 

 أعزائي األباء،

حيث إن  الحياة،  فيعرفة خبر الحمل مرحلة جديدة مع متبدأ 

بهذا المنشور ونود الحياة الجديدة تمثل تحدياً كبيراً.  عن سؤوليةالم

سليمة بداية حياته بأسنان ذ طفلكم أن ينشأ منلتكم، حتى يمكن مساعد

   . خالية من التسوس

 وا بثقة إلى طبيب/طبيبة أسنانكم.هإذا كان لديكم أسئلة، فلكم أن تتوج

                                             

 إرشادات وروابط تواصل متوافرة على هذا الرابط التالي:

www.zaek-saar.de 
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   مع الفلوريد           
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 -  – ألطفالا سنانأل المبكر تسوسال تجنب

  البداية من األسنان سالمة
This Flyer is available in English under 

www.zaek-saar.de 

Cette brochure est disponible en français 

sur le site www.zaek-saar.de 

 
Bu broşür aşağıdaki adreste Türkçe olarak 

da mevcuttur: www.zaek-saar.de 

 

Это флайер предлагается на русском 

языке на сайте www.zaek-saar.de 

Kjo fletushkë në shqip qëndron në dispozicion 

nën adresën www.zaek-saar.de 

هذه النشرة اإلعالنية متوافرة باللغة العربية على هذا الرابط 

 www.zaek-saar.de التالي: 

 

 نقابة أطباء سارالند  
 

   - شعبة أطباء األسنان -

 وزارة الشؤون االجتماعية 
السيدات والعائلةورعاية   

   سارالند
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م
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وا
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 و

 ياساعد األباء بالتنظيف   مرتين يوميا

 الذهاب مرتين في العام الى طبيب األسنان

http://www.zaek-saar.de/
http://www.prodente.de/Kierzkowski
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  التغدية .1

  لكنهاا ، لل  ذاءغلولتقلدم الظمأ الطفل  إلطفاء إال  الرضاعةزجاجة ال تستخدم

وتساعد القابلاة أو  نوماه تهدئاة الطفال ولعمال علاى ال تستخدم على اإلطالق ل

 تهدئة الطفل.   تعمل على طبيب/طبيبة األسنان بأن يقدموا لكم نصائح 

 اإلنااااء المتخاااذ لاااتعلم الشااارب  وبمجااارد أن ياااتمكن الطفااال مااان  التخلاااي عااان

عللى الرلرب ملن ، علياه أن يتعاود )تقريباً عند بلوغل  العلام الجلوس بنفسه 

     الكوب

  !تجنب الوجبات والمرروبات التي تحتوى على نسبة سكريات عالية 

سبباً في تسوس  أيضاً  العنب واأللبان أن يكونوويمكن لسكر الفواكة 

 .األسنان

  .والعطش للظمأ دالفواكه السادة كطارشاي ويصلح الماء وشاي األعشاب و

  للطعام تتخلل  كوجبات الفواكة والخضروات المطحونة جيداً تصلح

 .الوجبات الرئيسية

فحسب، بل إن هذه التغذية  التغذية الصحية لألسنانمن طفلك وال تستفيد أسنان 

الصحة العامة، ومعها ال يمثل الوزن الزائد أدنى مشكلة. لذا تؤثر إيجابياً على 

 لطفك، حتى تحظى العائلة كاملة بابتسامة طيبة   قدوةفعليك أن تكون 

 

 

 

           
 

 

 

 

           

                 © Dr. Lea Laubenthal 

 

 . العناية باألسنان 2

 بفرشة أصابع بحرص  ان لهتدليل فك الطفل الرضيع الذي ال أسنالقيام ب

ويمكن لعضاضة مبردة تبريداً معتدالً أن تساعد في تخفيف آالم وعناية. 

 األسنان

   يوميااً  واحادة طفال مارةألول سان مان أسانان الالقيام بتنظيف البارز بوضاو ،

 بلللأعواد القطلللنبحااارص وعناياااة، ويكاااون التنظياااف  علاااى أن يكاااون التنظياااف

ومان أجال . وريلدلالف ملادة لمحتلوى عللىوبقلي  ملن معجلون نسلنان األطفلا  ا

   هذا ُيفضل أن يكون الطفل جالساً على مقعديه.

  ًبمجرد أن يكون السن األول للطفل ظاهراً بوضو ، عليك القيام بتنظيفه يوميا

بفررة نسنان الرضع مع قلي  من معجون نسنان األطفا  المحتوى على 

  .سكريات واأللوان! ال يحتوى على كثير من ال)هذا المعجون  الفلوريد

 

   يمكن أن تــُقدم فرشة األسنان للطفل البالع من العمر عام ونصف على سبيل

 السنة التاسعة.بلوغ   إعادة تنظيف األسنان حتىاللعب، لكن يجب 

 

  بمعجون نسنان األطفا  بداية من السنة الثانيةتنظف األسنان صباحاً ومساًء 

الية، والمتضمن مادة الفلوريد، علي يحتوى على ألوان وسكريات عالذي ال 

كبيرة من المعجون وبفررة نسنان نطفا  تناسب أن يكون التنظيف بكمية 

 المرحلة العمرية.

 

  نظف أسنان طفلك وفقاً للنموذج المعروف باسمKAI ُتنظف في البداية :

مضغ الطعام، والمنطقة الخارجية، ثم في النهاية المنطقة الداخلية  منطقة

  لألسنان.

، وذلاك باأن تسامح للطفال أن عادة جماعيةمن البداية تنظيف األسنان  جعلا   نصائح:

 يقوم بتنظيف أسنانه بالفرشة مرة على سبيل اللعب  

 
 

 

 . الزيارة المنتظمة لطبيب األسنان 3

 

 من األمور الدوري لدى طبيب األسنان الوقائي  ينبغي أن يكون الفحص

 .البديهية لجميع نفراد العائلة

 في فترة الحم رعاية والوقاية عليك أن تتنبه إلى مواعيد ال. 

  أول موعد للفحص لطفلك، فإن هذا ُيعد نو  سن لبني بمجرد أن يظهر

  الوقائي.

  إن طبيب أسنانك يفحص كل شئ بدقة بالغة، ويقدم لك النصائح ويسعد

 . باإلجابة على جميع أسئلتك

   .وسيخبرك أيضاً بموعد الفحص التالي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

© Dr. Reinhard Schilke for DAJ 

© Dr. Lea Laubenthal 

  2015قابة نطباء سارالند ن ©

 اإلبتسامة الصحية لألطفا ؟ه  هناك رئ نجم  من 
في الوقت المناسب  كرف األسنان لهذا عليك نن تخطط لمواعيد

 امة باقية!وبانتظام، حتى تظ  هذه اإلبتس

 منطقة مضغ الطعام
 جهة األسنان من الخارج  

 
ألسنان من جهة ا

 الداخلي 


