
 صحة الفم يف سن الطفولة ويف السن السابق
باملدرسة لاللتحاق 

والطفل لآلباء  نصائح  



الفم صحة  أهمية 

 تنطبق قواعد صحة الفم والصحة العامة بدًءا من سن الطفولة املبكرة ومرحلة ما قبل املدرسة. األسنان اللبنية
.هامة للتحدث وتناول الطعام والضحك وللرفاهية العامة، إىل جانب النمو الصحي الالحق لألسنان الدامئة

 لذا، تحتاج هذه األسنان إىل رعاية خاصة. عادة ما يحتوي لنب األطفال وأطعمة األطفال عىل السكر ويكون
 لها قوام لزج. لذا، إذا كنت ال تعتني باألسنان، فإن التناول املستمر لهذه األطعمة ميكن أن يسبب تسوس

.األسنان فور ظهور األسنان، ومن ثّم، تدمري األسنان اللبنية

.ومن ثّم، يوىص بزيارة عيادة طب األسنان يف السنة األوىل من عمر الطفل

.ولكم يُسعدنا إمدادك بنصائح شاملة حول كافة األسئلة املتعلقة بالعناية باألسنان ومنو أسنان طفلك 



!الرضاعة الطبيعية - هي األفضل للطفل إذا كانت متاحة

إن أمكن، اجعل طعام الطفل محصوًرا على الرضاعة الطبيعية خالل األشهر الستة األولى

ثم أدخل األغذية التكميلية تدريجيًا

عد عيد الميالد األول، يمكنك مواصلة الرضاعة الطبيعية، ولكن

   -يجدر االنتباه إىل نظافة الفم الجيدة لحامية األسنان
-ال تقم بالرضاعة بشكل مستمر

اإلرضاع بالزجاجة

أو اللبن المخصص للمراحل التالية والماء (Pre) ال تمأل زجاجة رضاعة األطفال إال باللبن الُمخصص للرضع سواء من المرحلة األولى

ال ترتك الزجاجة للطفل ليرشب منها باستمرار

اجعل الطفل يرشب من كوب مفتوح مبجرد أن يتمكن الطفل من الجلوس مبفرده

األطعمة املحالة / الحامضية

خالل السنة األوىل من عمر الطفل، يحتوي لنب الرضاعة وأطعمة األطفال عىل جميع العنارص الغذائية الرضورية اجعل
الطفل يعتاد تدريجيًا عىل النظام الغذايئ العائيل املتنوع من الفاكهة والخرضوات

قّدم األطعمة املحالة واألطعمة الحامضية مثل العصائر الجاهزة والعصري املخلوط باملاء والحلويات مع بداية سن السنة
الثانية من عمر الطفل

(نصيحة: قدمها كتحلية مع الوجبة الرئيسية)

استخدم املاء إلرواء العطش

نظافة الفم

مرتني يف اليوم بدًءا من ظهور أول سن

استخدام معجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد (1000 جزء يف
املليون) بحجم حبة أرز بدًءا من عيد امليالد األول، وبحجم حبة

بازالء بدًءا من العام الثاين

إذا سمح الطفل بذلك، وكان وضع الفم يتطلب ذلك، ميكن تنظيف
الفراغات بني الرضوس بخيط تنظيف األسنان
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موعد الفحص واملشورة حتى نهاية الحمل مع إصدار بطاقة طب أسنان األطفال                                                      

من الشهر السادس إىل التاسع من العمر “FU1a„ الفحص

من الشهر العارش إىل الشهر العرشين من العمر “FU1b„ الفحص
  

من الشهر الحادي والعرشين إىل الشهر الثالث والثالثني من العمر “FU1c„ الفحص

من الشهر الرابع والثالثني إىل الشهر الثاين والسبعني من العمر “FU2„ الفحص

مواعيد أخرى
  

نظرة عامة عىل املواعيد لآلباء والطفل
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Das Druckerzeugnis wurde klimaneutral und 
auf nachhalti gem Papier gedruckt.


