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 صحة األسنان

 صحة أسنان الطفل

 ال يمكن المبالغة بقيمة طب أسنان األطفال حيث أن عالج األسنان غير الكـافي أو غيـر

 الفعال خالل مرحلة الطفولة قد يؤدي إلى ضرر دائم في الجهاز المضغي مما يؤدي إلى معانـاة

 . الفرد من مشاكل عديدة في األسنان عندما يكبر

 : األسنان اللبنية

 وسـتظهر . أشـهر 7 - 4 تلف األطفال عن بعضهم إالّ أن التسنين يبدأ عادة بين عمـر يخ •

 . األسنان العشرين اللبنية عند معظم األطفال عند بلوغهم سن الثالثة

 . إن األسنان اللبنية مؤقتة ولكن يجب معالجتها كما تعالج األسنان الدائمة •

 م العناية باألسـنان اللبنيـة لـه عد التعود على الممارسات السيئة بصحة األسنان مثل إن •

 أكثـر عرضـة لدى األطفال رقيقة، فـإنهم ألن طبقة المينا و . تأثيرات عديدة على الطفل

 لألسنان المتسوسة تأثير سلبي على مظهـر الطفـل وثقتـه بالطبع فان لتسوس األسنان، و

 . بنفسه

 ها الصحيح، فإذا فقدت كذلك، فإن األسنان اللبنية مهمة جداً في توجيه األسنان الدائمة لمكان •

 . إلى نمو السن الدائم خارج مكانه ذلك األسنان اللبنية قبل موعدها، فقد يؤدي

 سـن الطفـل حتى يبلـغ واألمهات إن التأكد من نظافة أسنان الطفل هي مسؤولية اآلباء •

. السادسة أو السابعة أو حتى يستطيع تنظيفها بنفسه
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 فال سنان األكثر شيوعاً عند األط مشاكل األ

 نخر األسنان

 الـسكر فـي بتحويـل البكتيريا الموجودة في الفم تقوم هو عبارة عن ثقوب تتكون عندما •

 إن نخر األسـنان هـو . الغذاء إلى أحماض، حيث تعمل هذه األحماض على تآكل األسنان

 تلعب العناية الجيدة باألسنان دوراً مهماً فـي منـع و أكثر األمراض شيوعاً عند األطفال،

 . لنخر في أسنان طفلك حدوث ا

 مثل البسكويت ( بكثرة عرضة لنخر األسنان إذا كان يتناول األطعمة المحالة طفلك سيكون •

 ). الصودا والمشروبات المحالة مثل عصير الفواكه، ( والسوائل المحالة ) والحلوى

 كما يكون الطفل معرضاً لإلصابة بنخر األسنان في حالة وجود أحد عوامـل الخطـورة •

 : التالية

 . أو كان وزنه قليل جداً عند الوالدة ) قبل موعده ( إذا ولد مبكراً §

 . احتياجات صحية خاصة بشكل مستمر لدبه إذا كان §

 . بقع بيضاء أو بنية اللون أسنانه على أي من وجد إذا §

 . إذا لم يراجع طبيب األسنان بشكل دائم §

 تسوس األسنان

 وعادة ما تكون التجربة األولى . إن تسوس األسنان هو أكثر أمراض الفم واألسنان شيوعاً •

 ذه المشكلة بين عمر مع هذا المرض في مرحلة الطفولة ولذلك من المهم جداً التعامل مع ه

 نوات تبرز األسنان اللبنيـة، وتـؤدي وظيفتهـا عشر سنة، ألنه في هذه الس السنة واالثني

 . وتسقط ثم تظهر األسنان الدائمة باستثناء الطواحين الثالثة

ذ الطفل لفحص أسـنانه فـي سـن تسوس األسنان مبكراً، من الضروري جداً أخ لمعالجة •
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 عند طبيب األسنان ما بين عمـر سـنة للطفل لكشف األول ينصح بأن يتم اجراء ا . مبكرة

 . ونصف إلى عمر السنتين، وذلك قبل أن يحدث نخر شديد

 سن، ثم تصبح على مينا ال الباً على شكل منطقة بيضاء كالطبشور يظهر تسوس األسنان غ •

 إذا لم يتم عالجها في مراحل مبكرة، تصل الحالة . ر تركيب السن س الطبقة أنعم وبعدها ينك

 . إلى لب السن األمر الذي يتطلب عالجاً مكثفاً للحفاظ على السن

 وهنا تبرز األهميـة . إن طب أسنان األطفال يهدف بشكل رئيسي إلى منع تسوس األسنان •

 . التسوس الكبيرة للطبقة الواقية من

 إصابات ورضوض األسنان

 ما يزعج اآلباء واألطفال حصول حادث للطفل يتسبب في كسر السن، إزاحته أو من أكثر •

 . لألهل إنها حالة مؤلمة للطفل وطارئة . سقوطه

 سقطات خفيفة، حوادث رياضية، أو : إن معظم هذه اإلصابات تحدث نتيجة حوادث بسيطة •

 ، واإلزعـاج نان األمامية ولذلك فباإلضافة إلى األلم طفولية، وعادة ما تصاب األس مفالب

 . عادة ما يلزم إجراء تجميلي

 إن أية إصابة لألسنان اللبنية للطفل يحتمل أن تؤثر سلبياً على تطـور األسـنان الدائمـة •

 ولذلك فمن الضروري مراجعة طبيـب أسـنان . وخاصة إذا حصل األذى قبل سن الثالثة

 . ابات األطفال بسرعة بشأن هذه اإلص

 ) اللثة النازفة ( التهاب اللثة

 . هو عبارة عن التهاب في اللثة المحيطة باألسنان بسبب عدم التنظيـف الجيـد لألسـنان •

 وبالرغم من أن العوامل الجسمية والصحة العامة تغير من ردة فعل األنـسجة للمهيجـات

موضـعي، الرئيسي يكـون مهـيج ه الموضعية، إالّ أن التهاب اللثة في كل األعمار سبب
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 . حالة قابلة للشفاء دائماً ولكنها

 انتفاخ في اللثة ونزف فيها عند استخدام فرشـاة ألعراض الرئيسية اللتهاب اللثة هي إن ا •

 . األسنان

 ولـذلك يجـب تـشجيعهم، إن األطفال غير قادرين على تنظيف أسنانهم بـشكل كامـل، •

 . يهم فعالية عملية تنظيف األسنان لد اإلشراف عليهم والتأكد من

 ) مثـل الـشوكوالته واألطعمـة المقرمـشة ( يصعب تنظيف األطعمة التي تلتصق بالسن •

 . في مناطق السن التي يصعب الوصول إليها وخاصة

 ح أن تنظيف األسنان الجيد يحسن من صحة اللثة، ولكن ينـص ليس هناك شك في أن نظام •

 . القصوى أسنان أطفالهم للحصول على الفاعلية يشرف اآلباء على عملية تنظيف

 األسنان الناتج عن رضاعة الحليب تسوس

 يجب أال ينام الطفل أبداً بوجود الرضاعة إذا احتـوت علـى الحليـب، العـصير أو أي •

 . مشروبات محالة، ألن السكر سيبقى محيطا باللثة واألسنان طيلة فترة النوم

 المكونـة ا إن تعرض أسنان الطفل بشكل متكرر وطويل للسكر الذي بدوره يغذي البكتيري •

 قد يحدث هذا التسوس أيـضاً عنـد األطفـال الـذين . سيؤدي إلى تسوس األسنان للبالك

 ينامون عادة خالل كانوا طويال أو اعة طبيعية إذا امتدت فترات رضاعتهم يرضعون رض

 . الرضاعة

 إذا حصل تسوس شديد في األسنان فيجب خلعها، وإذا فقد السن في مرحلة مبكرة جداً فإن •

 . ثار ضارة على السن الدائم هذا له آ

 الرضـاعة دام رضاعة تحتوي على العصير، املئي ولذلك بدالً من ترك الطفل ينام باستخ •

. اللهاية التي ينصح بها طبيبك ي بالماء أو استخدم
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 العادات الضارة باألسنان

 صرير األسنان

 رير أكثر مـا يحـدث صـ . أو تثبيت الفك سنان هو تعبير يعني طحن األسنان صرير األ •

 . األسنان ليالً عندما يكون الطفل نائماً كما يحدث غالباً عند األطفال تحت سـن الخامـسة

 . يقول الخبراء إن صرير األسنان يحدث عند ثالثة أطفال من كل عشرة

 إذا . العادة وحدها هذه ال يكون صرير األسنان مؤذياً ألسنان الطفل، وعادة ما تختفي عادة •

 عد البلوغ فيمكن أن تبلي السن مما يعطي فرصة أكبر لتسوس استمر صرير األسنان لما ب

 . األسنان

 إذا كان لدى طفلك عادة صرير األسنان، فينصح بمراجعة طبيب األسنان، الـذي سـيقوم •

 بفحص األسنان للتأكد من عدم وجود ضرر، وقد ينصح في بعـض الحـاالت باسـتخدام

 . من ضرر هذه العادة قطعة بالستيكية خاصة توضع في الفم لحماية األسنان

 مص االصبع

 الخامسة الطفل عند عمر تجاوزها ة لمعظم الرضع وعادة ما ي إن مص االصبع عادة طبيعي •

 . أو السادسة

 أما إذا استمرت هذه العادة لسنوات الحقة، فيمكن أن تؤثر على شـكل األسـنان الدائمـة •

 . فتدفعها خارج مكانها وتؤدي إلى عدم استقامتها

 بتركهـا من الضروري إقناع الطفل بين عمر الخامسة والسادسة ادة، الع للتخلص من هذه •

 مص اصبعه بعد سن السادسة فيمكن اتباع أسلوب أكثـر إذا استمر الطفل ب . ة لطيفة بطريق

 وفي حاالت معينة يمكن استخدام قطعة معينة تجعل مص االصـبع تجربـة غيـر حزماً،

. ممتعة للطفل
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 دفع اللسان

 قد يؤدي ذلك لدفع األسنان . لسان لألمام بين األسنان األمامية أثناء البلع يقوم الطفل بدفع ال •

 . لألمام وقد يسبب فجوة بين األسنان األمامية

 للتخلص من هذه العادة، يجب أن يمارس الطفل تمارين خاصة إلعادة تـدريب عـضالت •

 سان الفك واللسان، كما قد يلزم استخدام قطعة صغيرة في الفـم للتأكـد مـن وضـع اللـ

 . الصحيح

 إذا كان لدى طفلك هذه العادة، فمن الضروري مراجعة طبيب أسنان األطفال لينصحك بما •

 . تخلص طفلك من هذه العادة ي يلزم حتى

 قضم األظافر

 ويكـون سـبب . األسنان األمامية إن عادة قضم األظافر تؤدي إلى تكسر، تشقق واهتراء •

 . رة ممارسة هذه العادة الضغط الشديد على األسنان األمامية من كث ذلك

 ألخرى لهذه العادة على صحة الفم واألسنان هو تعرض اللثة لـألذى ومن النتائج السلبية ا •

 كما أن البكتيريا الموجـودة فـي . وذلك بسبب أطراف األظافر الحادة ) تقرح، تمزق وألم (

 األظافر يمكن أن تنتقل إلى الفم، كما أن البكتيريا الموجودة في الفم قد تنتقل لألظفر ومنـه

 . إلى مجرى الدم

 بأسنان طفلك خطوات العناية

 : تنظيف أسنان الطفل ) 1

 تبدأ العناية بالفم واألسنان عند الطفل قبل ظهور السن األولى، فيجب مسح لثة الطفـل •

ويمكن عمل ذلك في نهاية كل يـوم، . بعد إرضاعه وذلك لمنع تراكم البكتيريا الضارة
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 . بأخذ قطعة من القطن أو الشاش النظيف ومسح اللثة والشفتين واللسان بلطف

 بتنظـيفهم بالفرشـاة الناعمـة الخاصـة ابدئي عندما تظهر بعض األسنان عند الطفل، •

 ال تستخدمي معجون األسنان إالّ عندما يصبح طفلـك قـادراً . ا باألطفال صباحاً ومساء

 . على المضمضة

 اجعلـي . يتعلم األطفال عادة بالتقليد ولذلك فيجب أن تكوني مثاالً وتعتنين بأسنانك جيداً •

 . دك وأنت تنظفين أسنانك بالفرشاة والخيط الطبي بشكل يومي طفلك يشاه

 كيف تنظفين أسنان طفلك بالفرشاة والخيط الطبي؟

 من الضروري المحافظة على روتين منتظم لتنظيف أسنان الطفل بالفرشاة وعادة بعـد •

 استخدمي فرشاة أسنان ناعمة وضعي عليها كمية قليلة . وقبل موعد النوم اإلفطار وجبة

 . البازيالء لمعجون بقدر حبة من ا

 فمثالً نظفـي األسـنان . اتبعي ترتيباً معيناً لتنظيف األسنان حتى ال تنسي أياً منها : أوالً •

 العلوية جميعها من الداخل والخارج ثم نظفي األسنان الـسفلية جميعهـا مـن الـداخل

 . والخارج

 الفرشاة للخلـف طبقي فرشاة األسنان بشكل أفقي على األسنان وجزء من اللثة، حركي •

 احرصي على تنظيف األسنان األمامية مـن الـداخل . بحركات لطيفة وقصيرة واألمام

 . ألنها تهمل عادة

 وأخيراً، نظفي اللسان بالفرشاة إلزالة البكتيريا المتجمعـة، واطلبـي مـن الطفـل أن •

 . يتمضمض بالماء

 ا بنفـسك يجب عليك اإلشراف على عملية تنظيف األسنان بل وعليك تنظيف معظمهـ •

. حتى يبلغ الطفل سن السادسة أو السابعة، وذلك للتأكد من تنظيفها بشكل صحيح
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 : الغذاء وأسنان طفلك ) 2

 اً رئيسياً في الصحة العامة للطفل، كما أن لها تـأثير مباشـر تلعب التغذية السليمة دور •

 . ه على صحة أسنان

 يا الموجودة فـي الـبالك ن البكتير وحيث أ . د البكتيريا التي تنخر األسنان إن السكر وقو •

 سطح السن، وهذا يـؤدي إذابة تحطم السكر في الطعام وتحوله إلى حامض يعمل على

 . إلى تحطم سطح السن مما يؤدي بالتالي إلى تسوس األسنان

 باستمرار األطعمة المحتوية على تراكيز عالية مـن الـسكر إن األطفال الذين يتناولون •

 يتناولون باألطفال الذين ان وأمراض اللثة مقارنة معرضون أكثر لإلصابة بتسوس األسن

 . كميات محدودة من السكر مع التركيز على األطعمة المغذية

 التي تلتصق باألسنان مثل البسكويت، الكيك، الحلـوى، الفطـائر، العلكـة إن األطعمة •

 وفـي . والفواكه المجففة تبقى لفترة أطول على األسنان وتسبب بالتالي الضرر األكبـر

 . مقابل فإن تناول الجبنة يمنع نخر األسنان بل ويقوي مينا األسنان ال

 : واألمهات لآلباء نصائح

 يعرف معظـم : تعرف على األطعمة التي تشكل خطورة عالية وتسبب تسوس األسنان •

 إالّ أن . أن البسكويت، الحلوى والكيك تعتبر خيارات سيئة لصحة األسـنان األشخاص

 التي تلتصق باألسنان تسبب تسوسا في فاألطعمة وفة، المضرة غير معر بعض األطعمة

 الحبوب، الشيبس، الموالح : األسنان بنفس درجة الحلوى والبسكويت، ومن هذه األطعمة

 . والفواكه المجففة

 تذكر أنك في كل مرة تعطي : تناول األطعمة بين الوجبات الرئيسية من عدد مرات قلل •

وكلما تناول . مسببة للبالك الموجودة في فمه ا ال طعاماً للطفل فأنت تعطي طعاما للبكتيري
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ـا أسـنانه أكثر ) بين الوجبات ( الطفل وجبات خفيفة  مـن . أكثـر كلما هاجمت البكتيري

 الضروري التأكد من حصول الطفل على الغذاء الصحي وتحديـد أوقـات الوجبـات

 نخـر الرئيسية والخفيفة، ألن تناول األطعمة بين الوجبات بشكل مستمر يـؤدي إلـى

 . األسنان

 اجعـل طفلـك : خالل الوجبة الرئيـسية لتكون فقط حدد تناول األطعمة الغنية بالسكر •

 يتناول الحلوى كجزء من الوجبة الرئيسية، فذلك أفضل من أن يأكلها وحـدها كوجبـة

 . خفيفة، وهذا يقلل من خطورة اإلصابة بتسوس األسنان

 إن ما يـشربه : لى السكر أو العصائر اختر الحليب أو الماء بدل المشروبات المحتوية ع •

 تحتوي معظم العصائر والصودا على كميات كبيرة مـن . الطفل مهم جداً بقدر ما يأكله

 السكر، ولذلك فإن رشف العصائر، الصودا ومشروبات الطاقة يبقي على تأثير الـسكر

 على األسنان، وهذا يساهم في تسوس األسنان، ولذلك فإن اختيـار الحليـب أو المـاء

 . سيحافظ على صحة الفم واألسنان وباقي جسم الطفل

 قدم لطفلك الكثير من الفواكه والخضار، قدم له : المغذية في البيت باألطعمة احتفظ فقط •

 الجبنة كجزء من الغذاء أو الوجبة الخفيفة، فعادة ما يقوم باقي أفراد العائلـة بإحـضار

 األطعمة المغذية بـسهولة إذا كـان األطعمة غير المغذية للمنزل، أما الطفل فسيتناول

 . جميع من في المنزل يتناولونها

 : صحة الفم واألسنان والكالسيوم

 . إن الكالسيوم معدن ضروري للجسم لبناء عظام وأسنان صحية وقوية •

 . يعتبر الحليب ومشتقات األلبان خالية الدسم أو قليلة الدسم مصدراً جيداً للكالسيوم •

: صحة الفم واألسنان كما يلي فظة على المحا يساعد الكالسيوم في •
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 تحتاج أسنان الطفل للكالسيوم حتى قبل ظهورها وبعد ظهـور األسـنان فتحتـاج §

 . أيضاً للكالسيوم لتتطور بشكل كامل

 يحافظ الكالسيوم على صحة اللثة، فالحصول على كمية كافية من الكالـسيوم فـي §

 . سن مبكرة يساعد في تجنب أمراض اللثة الحقاً

 الكالسيوم عظام الفك قوية وصحية أيضاً، ومن الضروري أن تكون عظـام يجعل §

 . الفك قوية ألنها ستحفظ األسنان في مكانها

 : الكشف الدوري عند الطبيب ) 3

 : الزيارة األولى لطبيب األسنان

 يجب أن تأخذ طفلك لطبيب األسنان بعد ظهور السن األول، سيرشدك الطبيب للطريقـة •

 الطفل كما سيشرح لك العادات الغذائية الـصحيحة لمنـع الصحيحة في تنظيف أسنان

 . تسوس األسنان

 العـادات الـسليمة ن مبكراً كانت الفرصة أفضل التباع لك لطبيب األسنا ف كلما أخذت ط •

 . للعناية باألسنان لمدى الحياة

 األسنان واللثة والكـشف عـن مل عن خالل الزيارة األولى سيقوم الطبيب بالكشف الشا •

 . جدت المشاكل إن و

 متى يجب أن يراجع الطفل طبيب األسنان؟

 . ينصح بشكل عام بمراجعة طبيب األسنان للكشف الدوري مرتين سنوياً على األقل •

 يحتاج بعض األطفال لزيارة متكررة بشكل أكبر بسبب زيادة فرص إصابتهم بتـسوس •

. نان األسنان، أو بسبب عدم نمو األسنان بشكل صحيح أو بسبب قلة نظافة الفم واألس
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 : عالج األسنان عند األطفال

 . من المهم عالج أسنان األطفال مبكرا حيث تشكل األسنان اللبنية أساساً لألسنان الدائمة •

 ولكن الكشف وحده . كما أن الكشف الدوري لألسنان له آثار دائمة على مستقبل األسنان •

 . ي طوال الوقت ال يمنع نخر األسنان فيجب العناية بنظافة الفم واألسنان بشكل يوم

 : الطبقة الواقية من التسوس ) 4

 هي عبارة عن طبقة بالستيكية رقيقة يضعها طبيب األسنان على أسطح األسنان الخلفية •

 . التي تقوم بعملية المضغ وذلك لحماية أسنان الطفل من التسوس

 د والحفر الصغيرة الموجودة على تعمل هذه الطبقة على منع حدوث التسوس في األخادي •

 ان أسطح األسنان الخلفية التي تقوم بعملية المضغ خشنة وغير مستوية . األسنان سطح أ

 تماما مما يجعل الطعام والجراثيم تعلق في هذه األخاديد وتبقى هناك لفترة طويلة ألنهـا

 . ال تزول باستخدام فرشاة األسنان

 أي عنـدما توضع الطبقة الواقية من التسوس عندما يبلغ الطفل سن السادسة أو السابعة •

 يحتاج طبيب األسنان لدقائق قليلة فقط لوضع الطبقة على . تبرز جميع الطواحين الدائمة

 . كل سن، والعملية هذه غير مؤلمة

 في حماية % 100 إن وضع الطبقة الواقية من التسوس بشكل صحيح يعتبر فعاالً بنسبة •

 اختراق سطح الـسن األسنان من النخر، ولن تستطيع أجزاء الطعام الصغيرة والبكتيريا

 تبقى الطبقة الواقية ( والتسبب في التسوس طالما بقيت الطبقة الواقية من التسوس سليمة

 ). سنوات 10 - 5 من

 ولكن من الضروري الحرص على النظافة الجيدة للفم واألسنان وكذلك الزيارة الدورية •

. ان بصحة الفم واألسن لطبيب األسنان فهي ما زالت أهم الطرق ليتمتع الطفل


