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 لعناية بأسنان أطفالكل
 
 
 
 
 

 أفرش أسنانك مرتين في اليوم وغيـــّر
 فرشات األسنان بإنتظام 

 بمجرد ظهور. أشهر فما فوق 6تبدأ أسنان طفلك بالظهور في أي وقت من عمر  •
الخلود إلى األسنان من المهم القيام بفرش األسنان صباح كل يوم وفي المساء قبل 

 .النوم
إستخدم  .شعرات ناعمةة وصغير رأسأحرص على إختيار فرشاة األسنان ذات  •

لألطفال دون ) جزء بالمليون 1000بواقع (مسحة من معجون األسنان بالفلوريد 
 ) لألطفال في عمر السنتين أو أكثر(عمر السنتين أو كمية بحجم حبة البازال 

 .أشهر، أو بمجرد ظهور تلف عليها 3ل إحرص على تغيير فرشاة األسنان ك •
عدم بلع معجون األسنان ، وتشجيعه على بصق المعجون بمجرد  كطفلعلم  •

اإلنتهاء من فرش أسنانه، وتجنب المضمضة بالماء بعد اإلنتهاء من فرش 
 .األسنان في المحافظة على األسناناألسنان لكي يستمر مفعول معجون 

أو الثامنة، ثم  ةعمر السابعأحرص على أن تتولى أنت فرش أسنان طفلك حتى  •
 .بذلك بنفسه عندما يقوم هو تنظيف أسنانهقيام طفلك براقب كيفية 

الصحة عن الطرق مشرف  وأإستفسر من طبيب األسنان أو مشرف النظافة  •
 .تنظيف األسنانلالمثلى 

 
 
 

 ع على النصائح المثلى للحصول على إبتسامة رائعة، وعناوين عيادات األسنانلإلطال
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                    أحرص على زيارة طبيب األسنان بانتظام
        

 
من األفضل أخذ طفلك لزيارة طبيب األسنان في أقرب فرصة ممكنة وعدم  •

 .الزيارة تجربة سارةهذه اإلنتظار حتى يكون بحاجة للعالج، فحينها لن تكون 
ن المفيد أن تأخذ طفلك معك إلى موعد عائلى مع طبيب األسنان قد يكون م •

 .وتجلسه على ركبتيك، بشرط أن ال تكون أنت هو من يخاف من طبيب األسنان
 .اينة األطفال بمجرد ظهور أسنانهم ألول مرةمعظم أطباء األسنان يفضلون مع •
تصال للحصول على خدمات الرعاية الصحية باألسنان في جرامبيان، يرجى اإل •

 Dental and Information -خدمة الرعاية الصحية باألسنان (بهاتف 
Advice Line - DIAL ( صباحا  8:05من الساعة ، 0345 45 65 990رقم

 .الجمعة –مساًء، أيام اإلثنين  6:00حتى الساعة 
رعاية الصحية باألسنان هي خدمة مجانية لألطفال، سواًء تم لل NHSخدمات  •

أو ) عيادة األسنان العامة(الحصول عليها من طبيب األسنان الخاص بالعائلة 
 .لرعاية باألسنانالمجتمع لخدمة 

 
 

  
 

 شرب المشروبات الغازية وأحرص أو قلل منتوقف 
 على تناول وجبات غذائية صحية 

 
 

    .مشروبان الوحيدان المفيدان لألسنانالحليب والماء هما ال •
).  حتى المشروبات الخاصة بالحمية(توقف أو قلل من شرب المشروبات الغازية  •

 .وإذا كان والبد، فتناولها مع الوجبات فقط باستخدام القصبة الماصة
وحاول التخلص من . علّم طفلك إستخدام فنجان التغذية في أقرب فرصة ممكنة •

 .رضاعة بمجرد بلوغ الطفل السنة من العمرإستخدام قنينة ال
إذا تناول طفلك عصيرا طازجا أو مخففا، تأكد من أن هذه العصائر مخففة  •

أي بواقع جزء من العصير مقابل عشرة أجزاء من الماء،  –بطريقة صحيحة 
 . فقط الطعاموأن يتم تناولها مع وجبات 



نينة الرضاعة أو في قذلك تجنب إعطاء طفلك مشروبات سكرية سواًء كان  •
الفنجان، لكي ال يستمر في الشرب لفترات طويلة أثناء وجودة في العربة أو وقت 

 . الخلود إلى النوم
التي تحضرها أنت لطفلك؛ ألن ذلك يشجعه على  ألغذيةتجنب إضافة السكر إلى ا •

 .باألطعمة والمشروبات المحالة "التعلق"
مكونات الطعام ومراقبة كمية  في حالة شراء أطعمة جاهزة، أحرص على قراءة •

 .السكر بها
، والجولوكوز )قصب السكر(يأتي السكر بأسماء مختلفة مثل السكروز  •

، وهذا جزء العسلشراب و) سكر الشعير(والمالتوز ) سكر العنب(والدكستروز 
 .كلما زادت نسبتها إلى مكونات الطعام، زادت كميتها في الطعامف ؛قليل منها

 . في كمية السكر التي نتناولها، وإنما في كيفية وأوقات تناولهاليست المشكلة فقط  •
محالة، أحرص أن يكون ذلك أو مشروبات  أغذيةإذا كنت تنوي إعطاء طفلك  •

 . أثناء وجبات الطعام
، الطازجة الجزر قطعاألغذية الصحية المفيدة لألسنان تشمل الفواكة، و •

 .أو الخبز المحمص) أعواد الخبز الهشة(والسندويتشات، والشابورة 
 

 تناول أدوية خالية من السكر للحصول على إبتسامة رائعة
 

د شراء بعض األدوية المصرح بها من ريأو تإذا تم إعطاء طفلك وصفة طبيبة  •
 .الصيدلية، أحرص على أن تكون هذه األدوية خالية من السكر

أسنان إذا كان الدواء يحتوي على السكر ويجب تناوله قبل النوم، يجب فرش  •
 .طفلك بعد تناول الدواء

 
للحصول على مزيد من المعلومات حول العناية بأسنان طفلك، يرجى زيارة موقع 

Childsmile  على اإلنترنت : Usmile.org-www.childU 
 0500 20 20 30: أو اإلتصال مجانا بهاتف خدمة الرعاية الصحية باألسنان رقم     
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