
مع األمراض  من  الجامعية   الوقاية 
والشباب األطفال 



 تشمل الوقاية الجامعية العديد من اإلجراءات الشاملة واملناسبة للعمر للحفاظ عىل صحة الفم ودعمها
.وتحسينها يف مراكز الرعاية النهارية واملدارس

 ،V واألساس القانوين لهذه التدابري هو املادة رقم 21 من قانون الشؤون االجتامعية يف املجلد رقم 
 والهدف من الوقاية الجامعية يكمن يف الحفاظ عىل صحة األسنان وتقليل األمراض التي تصيب تجويف

.الفم يف مرحلة الطفولة. املشاركة يف الوقاية الجامعية مجانية لألطفال وللمرافق املعنية

من يقوم بذلك؟
 يتم تنفيذ تدابري الوقاية الجامعية مبعرفة طاقم طب أسنان مؤهل وأطباء أسنان من مجموعات العمل

 اإلقليمية التابعة إىل مجموعة العمل الحكومية لصحة األسنان
.(.ج.م LAGZ تعرف باالختصار)

 الوقاية الجامعية من األمراض – ماذا
ذلك؟ يعني 



ما تدابري الوقاية الجامعية؟

 تُعقد زيارات إىل مراكز الرعاية النهارية واملدارس بانتظام
 من قبل فرق العمل يف مجموعات العمل اإلقليمية. حيث
.تُقدم التوعية بشأن صحة األسنان لألطفال يف املجموعات

 ويتعرف األطفال عىل أهمية النظافة الصحيّة، مثل غسل
 اليدين بانتظام وتنظيف األسنان بالفرشاة يوميًا للحفاظ عىل

 صحة الجسم. ويف ذلك الصدد مثالً، يتم تنظيف األسنان بصحبتهم،
 أو إعداد وجبات صحية، أو استكشاف بنية األسنان وتجويف الفم.

 بالنسبة لبعض التدابري، مثل الفلورة، يجب الحصول عىل موافقة الويص القانوين
.مسبًقا

 ويُقدم الدعم للمرافق لتنفيذ تدابري الوقاية الجامعية باستخدام فرش األسنان ومعجون األسنان. يتم إجراء
.فحص وقايئ لألسنان مرة كل سنة يف مراكز الرعاية النهارية واملدارس. ويتم إبالغ أولياء األمور بذلك مسبًقا
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الزيارات املخططة إىل مركز الرعاية النهارية / املدرسة من قبل مجموعة العمل الخاصة بدعم صحة األسنان
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Das Druckerzeugnis wurde klimaneutral und 
auf nachhalti gem Papier gedruckt.


