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 طب الفم الوقائيومدخل إلى أساسيات 

 مقدمة: .1

  رهم وقاية خير من قنطار عالج رهم وقاية خير من قنطار عالج دد

 و األسنان األسنان 
ً
 و وجدت لتبقى خادمة لإلنسان صحيا
ً
 وجمالياوجدت لتبقى خادمة لإلنسان صحيا

ً
 وجماليانفسيا
ً
  . . الطبيب واملريض واألهلالطبيب واملريض واألهلمسؤولية كل من مسؤولية كل من   هيً هيً و و   نفسيا

  . . % من األسنان تفقد بسبب أمراض اللثة والنخور % من األسنان تفقد بسبب أمراض اللثة والنخور 6868

  . . استعمال السواكاستعمال السواك، ، اض اللثويةاض اللثويةألمر ألمر أبو القاسم: إزالة القلح/ منع حدوث اأبو القاسم: إزالة القلح/ منع حدوث ا

  56815681في أملانيا: أول عيادة لطب أسنان األطفال في أملانيا: أول عيادة لطب أسنان األطفال 

  

  ::10001000  من أهداف الوقاية الفموية لعاممن أهداف الوقاية الفموية لعام  ..1.21.2

    

  األطفال خالية من النخر. األطفال خالية من النخر.   % من أسنان % من أسنان   1515نسبة نسبة سنوات ينبغي أن تكون سنوات ينبغي أن تكون   ((88_ _   11)). بعمر . بعمر 55

  أسنان أو أقل. أسنان أو أقل.     33املحشوة املحشوة   أوأو  سنة ينبغي أن يكون عدد األسنان النخرة أو املفقودةسنة ينبغي أن يكون عدد األسنان النخرة أو املفقودة  ((5252)). بعمر . بعمر 22

  أسنانهم. أسنانهم.   % من السكان بجميع % من السكان بجميع   6161( سنة ينبغي أن يحتفظ ( سنة ينبغي أن يحتفظ 5656)). بعمر . بعمر 33

  أسنان أو أقل.أسنان أو أقل.  33املفقودة أو املحشوة املفقودة أو املحشوة   سنة ينبغي أن يكون عدد األسنان النخرة أوسنة ينبغي أن يكون عدد األسنان النخرة أو  ((4444_ _ 3131)). بعمر . بعمر 44

  حالية. حالية. الالمستويات الدرد مستويات الدرد   % في% في  1515( سنة أو أكثر ينبغي أن يتحقق تخفيض قدره ( سنة أو أكثر ينبغي أن يتحقق تخفيض قدره 8181)). بعمر . بعمر 11

  

  : : 10201020  من أهداف منظمة الصحة العاملية لعاممن أهداف منظمة الصحة العاملية لعام. . 33. . 22

    

  األطفال خالية من النخر. األطفال خالية من النخر.   % من أسنان % من أسنان   1515نسبة نسبة سنوات ينبغي أن تكون سنوات ينبغي أن تكون   ((88_ _   11)). بعمر . بعمر 55

  .  .  55  أو املحشوةأو املحشوةسنة ينبغي أن يكون عدد األسنان النخرة أو املفقودة سنة ينبغي أن يكون عدد األسنان النخرة أو املفقودة   ((5252)). بعمر . بعمر 22

  . . بجميع أسنانهمبجميع أسنانهمسكان سكان لل% من ا% من ا  555555  ––  6161سنة ينبغي أن يحتفظ سنة ينبغي أن يحتفظ   ((5656)). بعمر . بعمر 33

  أسنان أو أقل.أسنان أو أقل.  33سنة ينبغي أن يكون عدد األسنان النخرة أو املفقودة أو املحشوة سنة ينبغي أن يكون عدد األسنان النخرة أو املفقودة أو املحشوة   ((4444_ _   3131)). بعمر . بعمر 44

  مستويات الدرد الحالية. مستويات الدرد الحالية.   % في% في  1515سنة أو أكثر ينبغي أن يتحقق تخفيض قدره سنة أو أكثر ينبغي أن يتحقق تخفيض قدره   ((8181)). بعمر . بعمر 11

  

  : : مبادئ الطب الوقائيمبادئ الطب الوقائي. . 44. . 22

  . دراسة األمراض.. دراسة األمراض.55

  . معرفة انتشارها. . معرفة انتشارها. 22

  الوقاية والحد منها.الوقاية والحد منها.  ..33
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  تعاريف: تعاريف: . . 55  ..11

::  ((EEttiioollooggyy))    :علم األسباب:  علم األسباب  

 النخر )سن/ لويحة جرثومية/ كربوهيدرات/    علم يختص بدراسة مسببات املرض، هو األهم في الوقاية.علم يختص بدراسة مسببات املرض، هو األهم في الوقاية.
ً
 النخر )سن/ لويحة جرثومية/ كربوهيدرات/  مثال
ً
مثال

زمن(. زمن(.    

كيفية حدوث املرض )كيف تؤثر اللويحة، إزالة التمعدن....(كيفية حدوث املرض )كيف تؤثر اللويحة، إزالة التمعدن....(  ::   ((PPaatthhoollooggyy( :اآللية اإلمراضية للمرض: )اآللية اإلمراضية للمرض     

  ::((TTrreeaattmmeenntt ( :املعالجة: ) املعالجة     

اإلجراءات الطبية أو الدوائية أو الجراحية التي يتم تطبيقها للعودة باملريض من حالة املرض إلى حالة الصحة. اإلجراءات الطبية أو الدوائية أو الجراحية التي يتم تطبيقها للعودة باملريض من حالة املرض إلى حالة الصحة.        

منع حدوث املرض، الحد من انتشاره، إعادة التأهيل.منع حدوث املرض، الحد من انتشاره، إعادة التأهيل.   ::((PPrreevveennttiioonn ( :الوقاية: ) الوقاية   

مدى انتشار املرض وبالتالي مدى االهتمام الطبي بهذا املرض.مدى انتشار املرض وبالتالي مدى االهتمام الطبي بهذا املرض.   ::((EEppiiddeemmiioollooggyy       املرضاملرض    علم األوبئة )علم انتشارعلم األوبئة )علم انتشار

إنذار سيئ أو جيد.إنذار سيئ أو جيد.   ::((PPrrooggnnoossiiss اإلنذار: ) اإلنذار: )    

  الصحة: الحالة العامة الفيزيائية، العقلية واالجتماعية الجيدة، وليس انعدام املرض أو الوهن. الصحة: الحالة العامة الفيزيائية، العقلية واالجتماعية الجيدة، وليس انعدام املرض أو الوهن. 

    

  ::مراحل الوقايةمراحل الوقاية. . 66  ..11

  II  . الوقاية األولية. الوقاية األولية

  IIII  نويةنوية. الوقاية الثا. الوقاية الثا

  IIIIII  ..ةةالوقاية الثالثيالوقاية الثالثي

  

  

II  ذلك عن طريق:ذلك عن طريق:ويتم ويتم   منع حدوث املرضمنع حدوث املرض  الوقاية األولية: الوقاية األولية:    55 . .88 . . 5 5 . .   

  اختيار األغذية الصحية، تحسين ظروف السكن والعمل، الرياضة....( اختيار األغذية الصحية، تحسين ظروف السكن والعمل، الرياضة....( )). رفع مناعة الجسم الذاتية: . رفع مناعة الجسم الذاتية: 55

    تاني،تاني،. الوقاية النوعية: الطرق املتبعة ملجابهة أسباب املرض، موجهة نحو العامل املمرض )انتاني، غير ان. الوقاية النوعية: الطرق املتبعة ملجابهة أسباب املرض، موجهة نحو العامل املمرض )انتاني، غير ان22

  )حذف مادة كيماوية أو إضافة عنصر غذائي كالفلور(    )حذف مادة كيماوية أو إضافة عنصر غذائي كالفلور(    ، ، ، غذائي(، غذائي(منهيمنهي

    

        ..مبكرة والقيام باملعالجة املبكرةمبكرة والقيام باملعالجة املبكرةاكتشاف املرض في مرحلة اكتشاف املرض في مرحلة     ::. الوقاية الثانوية. الوقاية الثانوية11. . 66  ..11

      تخفيف اآلثار الجانبية.تخفيف اآلثار الجانبية.و و   الحد من العجزالحد من العجز،  ،  التشخيص املبكرالتشخيص املبكر                                                                                                                    

 

  ة: ة: الثالثيالثالثيالوقاية الوقاية . . 33. . 66  ..11

لسليمة )املعالجات الجراحية والتعويضية للوجه والفكين، املعالجات  لسليمة )املعالجات الجراحية والتعويضية للوجه والفكين، املعالجات  حالة احالة اإلى الإلى الإعادة تأهيل املريض إعادة تأهيل املريض 

 من الفنيين املساعدين كاملمرضين و وهذا يتطلب وهذا يتطلب   التجميلية(.التجميلية(.
ً
 كامال

ً
 من الفنيين املساعدين كاملمرضين و فريقا

ً
 كامال

ً
املعالجين الفيزيائيين والجراحين  املعالجين الفيزيائيين والجراحين  فريقا

  واألطباء النفسيين. واألطباء النفسيين. 
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 من الوقاية األولية إلى الوقاية الثالثية ترتفع بشكل ملحوظ األجور 
ً
 من الوقاية األولية إلى الوقاية الثالثية ترتفع بشكل ملحوظ األجور بدءا
ً
اية الصحية وتتناسب عكسا  اية الصحية وتتناسب عكسا  ة للعنة للعناملالياملاليبدءا

  مع إرضاء املريض.   مع إرضاء املريض.   

  

 إلى وقاية فردية ووقاية عامة.. . 77  ..11
ً
 إلى وقاية فردية ووقاية عامة.تقسم الوقاية أيضا
ً
  تقسم الوقاية أيضا

  

  الوقاية الفردية: خاصة بكل فرد.  الوقاية الفردية: خاصة بكل فرد.  . . 55. . 77  ..11

  

  الوقاية العامة: على مستوى املجتمع بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية.       الوقاية العامة: على مستوى املجتمع بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية.       . . 22. . 77  ..11

  

 

  ::لوقائيلوقائيدور املجتمع وعالقته بتطوير الطب الفموي ادور املجتمع وعالقته بتطوير الطب الفموي ا. . 88. . 22
 

  : )ارتباط أمراض معينة بفئة عمرية(.: )ارتباط أمراض معينة بفئة عمرية(.التركيب العمري للسكانالتركيب العمري للسكان. . 22. . 88. . 22

  ينعكس بوضوح على املشكالت الصحية والفموية،  ينعكس بوضوح على املشكالت الصحية والفموية،    --

  له عالقة أساسية بطريقة مجابهة وحل املشكالت الصحية والفموية،  له عالقة أساسية بطريقة مجابهة وحل املشكالت الصحية والفموية،    --

  يتوجب على طبيب األسنان أن يدرك هذه األمور. يتوجب على طبيب األسنان أن يدرك هذه األمور. 

   ((AA))  لوثة،لوثة،)الغذائي الهضمي( نتيجة تناول األغذية امل)الغذائي الهضمي( نتيجة تناول األغذية امل
ً
 مثال
ً
  : يمكن أن يصاب األطفال بالتهاب الكبد : يمكن أن يصاب األطفال بالتهاب الكبد مثال

  ((BB))  في حين التهاب الكبد الفيروس ي: يصيب الفئات العاملة في طب األسنان،في حين التهاب الكبد الفيروس ي: يصيب الفئات العاملة في طب األسنان،

 نجري الدراسة على فئات عمرية محددة ألننا غير قادرين على دراسة كامل فئات املجتمع.
ً
 نجري الدراسة على فئات عمرية محددة ألننا غير قادرين على دراسة كامل فئات املجتمع.إذا
ً
  إذا

 

 : أمراض مرتبطة بالجن: أمراض مرتبطة بالجنتوزع السكان بالنسبة للجنستوزع السكان بالنسبة للجنس. . 11. . 88. . 22
ً
 س مثال
ً
عور )نقص العامل  عور )نقص العامل  مرض النامرض الناس مثال

  الثامن( يصيب الذكور فقط في حين تكون اإلناث حامالت للمرض. )أهمية هذا املرض عند القلع(.الثامن( يصيب الذكور فقط في حين تكون اإلناث حامالت للمرض. )أهمية هذا املرض عند القلع(.

 

  العامل املنهي:  العامل املنهي:  . . 33. . 88. . 22

  العاملين في الطباعة يصابون بالتسمم بالرصاص )التظاهرات الفموية اللثوية(.العاملين في الطباعة يصابون بالتسمم بالرصاص )التظاهرات الفموية اللثوية(.  --

  وريدي.وريدي.سمم الفلسمم الفلبون بالت بون بالت العاملين في املناجم الفلورية الفوسفاتية يصاالعاملين في املناجم الفلورية الفوسفاتية يصا  --

 

  عادات املجتمع وتقاليده:  عادات املجتمع وتقاليده:  . . 44. . 88. . 22

تناول القات في اليمن )القات عبارة عن ورق يمضغ وعصارته تشبه األمفيتامينات ولها تأثير منبه يؤدي فيما  تناول القات في اليمن )القات عبارة عن ورق يمضغ وعصارته تشبه األمفيتامينات ولها تأثير منبه يؤدي فيما    --

قبل  قبل    بعد إلى الشعور بالخمول وتسبب أمراض فموية وابيضاض األغشية املخاطية وأمراض ما بعد إلى الشعور بالخمول وتسبب أمراض فموية وابيضاض األغشية املخاطية وأمراض ما 
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  سرطانية. سرطانية. 

  ت يسمونها املضغة توضع في دهليز الفم. ت يسمونها املضغة توضع في دهليز الفم. تشبه القاتشبه القاناك نبتة ناك نبتة في السودان هفي السودان ه  --

  في سوريا األركيلة وأضرارها املباشرة على الفرد نفسه وعلى اآلخرين )التدخين السلبي(.في سوريا األركيلة وأضرارها املباشرة على الفرد نفسه وعلى اآلخرين )التدخين السلبي(.  --

 

  املستوى التعليمي والثقافي:  املستوى التعليمي والثقافي:  . . 55. . 88. . 22

  على مستوى املجتمعات: متقدمة ونامية. على مستوى املجتمعات: متقدمة ونامية.   --

  ..االقتصادياالقتصاديو و على مستوى األفراد: املستوى التعليمي والثقافي على مستوى األفراد: املستوى التعليمي والثقافي   --

  الفقر والجهل توأمان للمرض.الفقر والجهل توأمان للمرض.  --

  

  22 . .99 . .  ((WW..HH..OO..))    منظمة الصحة العامليةمنظمة الصحة العاملية : :WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniissaattiioonn  

    

تعزز التعاون التقني بين األمم من أجل الصحة،  تعزز التعاون التقني بين األمم من أجل الصحة،    ..54465446وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة أنشئت عام وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة أنشئت عام 

  لبشر. لبشر. عية حياة اعية حياة اوتضطلع ببرامج ملكافحة املرض واستئصاله وتسعى إلى تحسين نو وتضطلع ببرامج ملكافحة املرض واستئصاله وتسعى إلى تحسين نو 

  

  ::لها أربع وظائف قيادية رئيسيةلها أربع وظائف قيادية رئيسية: : الوظائف القيادية الرئيسية ملنظمة الصحة العامليةالوظائف القيادية الرئيسية ملنظمة الصحة العاملية. . 22. . 99. . 22

  . توفير التوجيهات في مجال الصحة في جميع أنحاء العالم.. توفير التوجيهات في مجال الصحة في جميع أنحاء العالم.55

  . تحديد معايير عاملية من أجل الصحة.. تحديد معايير عاملية من أجل الصحة.22

  . التعاون مع الحكومات في تعزيز البرامج والسياسات الصحية الوطنية. . التعاون مع الحكومات في تعزيز البرامج والسياسات الصحية الوطنية. 33

  . استنبا. استنبا44
ً
  ط التقنيات الصحية املناسبة واملعلومات واملعايير الصحية والترويج الستخدامها استخداما
ً
ط التقنيات الصحية املناسبة واملعلومات واملعايير الصحية والترويج الستخدامها استخداما

 .
ً
. صحيحا
ً
  صحيحا

  

  : : في مجال الطب الوقائيفي مجال الطب الوقائي    الخدمات التي يمكن أن يقدمها املجتمعالخدمات التي يمكن أن يقدمها املجتمع. . 2020. . 22

  . إجراءات الضمان االجتماعي: التأمين. . إجراءات الضمان االجتماعي: التأمين. 55  

  حف....(حف....(ز، مجالت، صز، مجالت، ص. التعليم: بواسطة وسائل اإلعالم املختلفة )إذاعة، تلفا. التعليم: بواسطة وسائل اإلعالم املختلفة )إذاعة، تلفا22

  . إنتاج الغذاء وتوزيعه.. إنتاج الغذاء وتوزيعه.33

  . خدمات الطب البيطري: الحد من األمراض التي تنتقل إلى اإلنسان عن طريق الحيوانات.. خدمات الطب البيطري: الحد من األمراض التي تنتقل إلى اإلنسان عن طريق الحيوانات.44

    . تحديد ساعات العمل وتأمين ظروف صحية مناسبة للعمل.. تحديد ساعات العمل وتأمين ظروف صحية مناسبة للعمل.11

  . تسهيل الوصول إلى الوحدات الصحية. . تسهيل الوصول إلى الوحدات الصحية. 88

  . املعسكرات اإلنتاجية العلمية السنية. . املعسكرات اإلنتاجية العلمية السنية. 77

  فات حكومية تقدم خدمات عالجية ووقائية مجانية.............. فات حكومية تقدم خدمات عالجية ووقائية مجانية.............. . إنشاء مستوص. إنشاء مستوص66
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  : : مدارس الوقاية من النخر السنيمدارس الوقاية من النخر السني. . 2222  ..11

  

مبدأ الوقاية مبدأ الوقاية : تعتمد  : تعتمد  ايطاليا(ايطاليا(    --كنداكندا    ––)الواليات املتحدة )الواليات املتحدة املدرسة االنجلوساكسونية املدرسة االنجلوساكسونية . . 22. . 2222  ..11

  %.  %.  8888الجماعية املنفعلة. فلورة مياه الشرب بشكل رئيس ي الجماعية املنفعلة. فلورة مياه الشرب بشكل رئيس ي 

  الجهازي أي مبدأ الوقاية الفردية. الجهازي أي مبدأ الوقاية الفردية. و و ضعي ضعي يق الفلور املو يق الفلور املو : تطب: تطباملدرسة االسكندنافيةاملدرسة االسكندنافية. . 11. . 2222  ..11

ملغ ملغ   215215إضافة الفلور إلى ملح الطعام إضافة الفلور إلى ملح الطعام   - - الجماعية الجماعية   الوقاية شبه الوقاية شبه : مبدأ : مبدأ املدرسة األوربيةاملدرسة األوربية. . 33. . 2222  ..11

  فلور/كغ ملح. فلور/كغ ملح. 

  

  : : أي استراتيجية يجب اتباعهاأي استراتيجية يجب اتباعها

يحتاجون الفلور  يحتاجون الفلور  فلورة مياه الشرب: خطر االنسمام الفلوري واملسألة االخالقية حيث أن هناك أشخاص ال فلورة مياه الشرب: خطر االنسمام الفلوري واملسألة االخالقية حيث أن هناك أشخاص ال 

  ونحن نعطيهم.  ونحن نعطيهم.  

  معالجة وقائية فردية مكثفة: الجدوى االقتصادية: ثمن مردود. معالجة وقائية فردية مكثفة: الجدوى االقتصادية: ثمن مردود. 

  سياسة وقائية ذات فاعلية= معرفة دقيقة للحاجات الصحية وعوامل الخطورة في املجتمع.  سياسة وقائية ذات فاعلية= معرفة دقيقة للحاجات الصحية وعوامل الخطورة في املجتمع.  

  استخدام الفلور بأشكاله التقليدية ال يزال حجر الزاوية في البرامج الوقائية العامة. استخدام الفلور بأشكاله التقليدية ال يزال حجر الزاوية في البرامج الوقائية العامة. 

  ى األسس العلمية بشكل صارم.  ى األسس العلمية بشكل صارم.  قائية معتمدة علقائية معتمدة علأبحاث و أبحاث و 

 لتعيين األطفال ذوي الخطورة العالية.  
ً
 لتعيين األطفال ذوي الخطورة العالية.  إجراء برنامج وطني للمسح السني يبدأ بعمر مبكر جدا
ً
  إجراء برنامج وطني للمسح السني يبدأ بعمر مبكر جدا

  زيادة االهتمام بالعناية الصحية األولية والتثقيف الصحي املتعلق بصحة الفم واألسنان.  زيادة االهتمام بالعناية الصحية األولية والتثقيف الصحي املتعلق بصحة الفم واألسنان.  

  ملعالجات السنية.ملعالجات السنية.ضرورة خلق نظام تأمين صحي يؤمن العدالة في اضرورة خلق نظام تأمين صحي يؤمن العدالة في ا

  

 هدف عملية التخطيط هو تحقيق أكبر تحسن ممكن في مجال صحة الفم لدى املجتمع باستخدام
ً
 هدف عملية التخطيط هو تحقيق أكبر تحسن ممكن في مجال صحة الفم لدى املجتمع باستخدامإذا
ً
    إذا

  املتاحة وبأقل تكلفة ممكنة.املتاحة وبأقل تكلفة ممكنة.املوارد املوارد 

  

تحتوي برامج صحة الفم الخاصة باملجتمعات خمسة مبادئ  تحتوي برامج صحة الفم الخاصة باملجتمعات خمسة مبادئ  : : األساليب والبرامج الوقائيةاألساليب والبرامج الوقائية. . 2121  ..11

  عامة للتثقيف الصحي هي:عامة للتثقيف الصحي هي:

  ثقيفية. ثقيفية. عمل وقائي عناصر تعمل وقائي عناصر ت. تضمين أي . تضمين أي 55

. تثقيف جميع الفئات املستهدفة )آباء، أمهات، مربين في دور الحضانة، منتجي األغذية، طالب، مدرسين  . تثقيف جميع الفئات املستهدفة )آباء، أمهات، مربين في دور الحضانة، منتجي األغذية، طالب، مدرسين  22

  وأساتذة...(.وأساتذة...(.

  . تصميم املواد التعليمية وتأمين عينات تعليمية مالئمة مثل: املنشورات وامللصقات واألفالم.... تصميم املواد التعليمية وتأمين عينات تعليمية مالئمة مثل: املنشورات وامللصقات واألفالم...33

  ف الصحي. ف الصحي. . التثقيف الفموي جزء من التثقي. التثقيف الفموي جزء من التثقي44  

  فق واالنسجام مع املعارف العلمية والثقافة املحلية والنظام التعليمي واألهداف االجتماعية.فق واالنسجام مع املعارف العلمية والثقافة املحلية والنظام التعليمي واألهداف االجتماعية.. التوا. التوا11
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  ::الطرق املستخدمة في التثقيف الصحي للمجتمعالطرق املستخدمة في التثقيف الصحي للمجتمع. . 22. . 2121. . 22

  . االتصال املباشر بين شخص وآخر. . االتصال املباشر بين شخص وآخر. 55

  . العرض الجماعي للمعلومات في املدارس واالجتماعات واللقاءات.. العرض الجماعي للمعلومات في املدارس واالجتماعات واللقاءات.22

  لية. لية. لحل املشكالت املحلحل املشكالت املح  . تشكيل لجان. تشكيل لجان33

  . نشر املعلومات من خالل وسائل اإلعالم )صحف، إذاعة، تلفزيون....(.. نشر املعلومات من خالل وسائل اإلعالم )صحف، إذاعة، تلفزيون....(.44

 

  : تشمل الوقاية:: تشمل الوقاية:الوقايةالوقاية. . 11. . 2121. . 22

  . . . تثقيف األهل وتعميم البرامج الوقائية لصحة الفم واألسنان. تثقيف األهل وتعميم البرامج الوقائية لصحة الفم واألسنان55

  . . . مراقبة الغذاء والتقليل من تناول السكريات. مراقبة الغذاء والتقليل من تناول السكريات22

  . . حةحة. توجيه األطفال إلى طرق التفريش الصحي. توجيه األطفال إلى طرق التفريش الصحي33

  . . ين األسنان الحاوية على الفلورايدين األسنان الحاوية على الفلورايدستخدام معاج ستخدام معاج اا. . 44

  . . . برنامج الفحص الدوري. برنامج الفحص الدوري11

  ... املواد السادة. املواد السادة88

  

  :  :  أهداف تنظيف األسنان عند األطفالأهداف تنظيف األسنان عند األطفال. . 2323. . 22

  . إزالة اللويحة. إزالة اللويحة55

  . تطبيق الفلورايد . تطبيق الفلورايد 22

  . تعويد الطفل على الصحة الفموية. تعويد الطفل على الصحة الفموية33

  . لفت انتباه األهل لألسنان اللبنية التي تبزغ  . لفت انتباه األهل لألسنان اللبنية التي تبزغ  44

  

  :  :  يمةيمةلمحافظة على أسنان سللمحافظة على أسنان سلنصائح لنصائح ل. . 2424. . 22

  ... في األشهر الستة األولى إرضاع طبيعي. في األشهر الستة األولى إرضاع طبيعي55

  . . ((bbaabbyy  bboottttllee. الرضاعة مصنوعة من الزجاج ). الرضاعة مصنوعة من الزجاج )22

 من عمر 33
ً
 من عمر . اعتبارا
ً
  . . أشهر الشرب من الكأسأشهر الشرب من الكأس    66. اعتبارا

      ... فواكه وخضار. فواكه وخضار44

 من املشروبات الحاوية على السكريات11
ً
 من املشروبات الحاوية على السكريات. ماء أو شاي غير محلى بدال
ً
              ... ماء أو شاي غير محلى بدال

  . . تتالسكريات بين الوجباالسكريات بين الوجبا  تكرار تناول تكرار تناول   . تقليل. تقليل88

  . . . تناول السكريات مباشرة بعد الوجبة الرئيسية. تناول السكريات مباشرة بعد الوجبة الرئيسية77

            ... تفريش األسنان بشكل صحيح بعد تناول الوجبات الرئيسية. تفريش األسنان بشكل صحيح بعد تناول الوجبات الرئيسية66

  

 


