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قبل ظھور األسنان ،اِمسحي ّلثة رضيعك بقطعة
قماش نظيفة و رطبة على األقل مرة واحدة يوميا ً.
بمجرد ظھور السِّن األولى ،فرّشي أسنان رضيعك
مر َتين في اليومِ .استخدمي كمية صغيرة من معجون
األسنان الذي يحتوي على الفلورايد ) ِبحجم حبة من
األرز(.
علّمي رضيعك استخدام كوب الشرب عندما يكبر بما
يكفي ويصبح قادراً على الجلوس لتناول وجبات
الطعام و الوجبات الخفيفة )ما بين  6أشھر إلى 12
شھراً(.
اِھدفي إلى َف ْطم رضيعك عن زجاجة الرضاعة عندما
يصبح عمره  12شھراً.
خذي رضيعك في زيارات منتظمة إلى طبيب
األسنان حين يبلغ سنة واحدة من العمر.

لطب األسنان
برنامج صحة فريزر
ّ

تسوس األسنان
نصائح مفيدة لِمنع ُّ

متى ُيصبح لِطفلك أسنان؟

ِاختاري بنفسك ماذا يأكل طفلك و ماذا يشرب وكذلك
متى يأكل و يشرب .اِعطيه  3وجبات رئيسية و  2أو
 3وجبات خفيفة ُم َبرْ مجة في اليوم.

الج ْد َول دليل إِرشادي .تظھر أسنان الطفل عادة
ھذا َ
خالل ھذه األوقات و بھذا الترتيب ،ولكن كل طفل
يختلف عن اآلخر.

الوجبات
اِجعلي طفلك يجلس على الطاولة لتناول َ
الوجبات الخفيفة .من المھم بدء عادات
الرئيسية و َ
األكل و الشرب الج ّيدة في وقت مبكر.

األسنان
 6-12شھراً
 9-13شھراً
 16-22شھراً

قاطع مركزي
قاطع جانبي
ناب
الضاحك األول
الضاحك الثاني

 20-32شھراً
 12-18شھراً
 16-23شھراً
 7-16شھراً
 6-12شھراً

الضرس الثانية
الضرس األولى
ناب
الرباعية
َّ
الثنيّة

 12-19شھراً
 24-33شھراً

ال تشتركي مع رضيعك في فرشاة األسنان أو
األكواب أو َأوانِي الطعام .ال تضعي َلھَّاية طفلك في
فمك .إِ ْذ ھذه ھي الطريقة التي تنتقل بھا الجراثيم
المس ّببة لتجويف األسنان من شخص آلخر.

تطبيق ورنيش الفلورايد على األسنان وسيلة سريعة
تسوس األسنان.
وسھلة وآمنة للمساعدة في منع ُّ

السفلية
األسنان ّ

• أفضل البدايات على موقع فريزر للصحة

•
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للمزيد من المعلومات ،زوري :
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ابحثي عن ‘ ُ
ظھُو ُر األَسْ نان ‘ أو ‘ العناية

…ِ overانتھى

يمكن تقديم ورنيش الفلورايد لألطفال دون سِ نِّ الثالثة
من العمر ،و الذين ال َي َت َل َّق ْو َن عناية طبية باألسنان
بصفة منتظمة .ھذه الخدمة مجانية.

األسنان ال ُعلوية

متى تظھر

ال تسمحي لألطفال باحْ تساء أو َقضم الطعام بين
لھا،
مخطط لھ
الوجبات الرئيسية أو الوجبات الخفيفة المخطط
أو أثناء وقت النوم .حتى الحليب المخ َّفف و الحليب
الصناعي والعصيرُ ،كلُّھا مشروبات تحتوي على
س َّكريات يمكن أن تؤدي إلى تسوّ س األسنان.

حافظي على صحة أسنانك و َّلثتك .األشخاص
البالغين ذوو األفواه الصحيحة ينقلون جراثيم أق ّل
ألطفالھم.

يمكن الِ ْختِصاصِ يّي ِح ْفظِ صِ حَّ ِة األَسْ نان تقييم مخاطر
بتسوس األسنان.
ُّ
إصابة رضيعك

باألسنان ‘
‘ تفريش األسنان لألطفال في عمر الثالث سنوات و
دون الثالث سنوات ’ )من فانكوفر الساحلية
للصحة( على موقع يوتيوب.

أسنان الطفل مُھمّة
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