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صحة األسنان للرضع واألطفال الصغار 
أسنان الرضيع القوية رضورية لصحة الطفل. فاألرسة ميكنها اتباع عادات صحية للعناية بأسنان األطفال ووقايتها من التسوس. 

العناية اليومية باألسنان
• امسحي لثة الرضيع باملاء برفق مرتني يوميًا قبل أن تنبت أسنانه. استخدمي قطعة شاش نظيفة ومبللة أو منشفة أو فرشاة 	

أسنان خاصة بالرضع مبللة باملاء. يرس الطفل إذا ابتسمت له وتحدثت معه أثناء املسح، قويل له مثًل: »انظر كيف ننظف 
أسنانك«.

• بالنسبة لألطفال يف سن الحبو وما دون املدرسة، خذي الطفل للتسوق معك واتركيه يختار فرشاة األسنان ذات الشكل الذي 	
يحبه واللون الذي يفضله. اغسيل أسنانه بالفرشاة برفق مرتني يوميًا، وذلك بدًءا من مرحلة ظهور السنة األوىل. 

• اسأيل طبيب األسنان عن وقت بداية استخدام املعجون. يكون طفلك الذي يف مرحلة ما دون املدرسة مستعًدا عندما يعرف 	
كيفية بصق املعجون من فمه يف الحوض بعد غسل األسنان، وليس ابتلعه. اسمحي لطفلك أن يختار معك نوع املعجون 

بالنكهة التي يحبها. استعميل كمية بحجم حبة البازالء من املعجون يف كل مرة.
• كوين قدوة حسنة. دعي طفلك يراك وأنت تنظفني أسنانك بالفرشاة والخيط كل يوم.	

احم طفلك من تسوس األسنان
الجميع معرض لتسوس األسنان، حتى الرضع. إذا رأيت بقًعا بنية أو سوداء يف أسنان الطفل فهذه إشارة عىل التسوس. لكن الجانب 

اإليجايب هو أن مثة طرق للوقاية من التسوس.
• بالنسبة للرضع، ابعدي فم الطفل عن الثدي أو أخرجي فم زجاجة الرضاعة من فمه بأرسع ما ميكن إذا نام الطفل أثناء 	

الرضاعة. ألنه إذا ظل الثدي أو زجاجة الرضاعة يف فمه أثناء النوم، سيتجمع السائل حول أسنانه. 
• تجنبي األطعمة واملرشوبات السكرية التي قد تتلف األسنان وتسبب التجاويف.	
• علمي طفلك أن يرشب املاء أو الحليب من كوب عادي أو كوب مضاد للنسكاب بعد أن تظهر السنة األوىل. والطفل بحاجة إىل 	

التمرن عىل الرشب من األكواب من أجل النجاح يف ذلك. 

جهزي نفسك لزيارة طفلك األوىل لطبيب األسنان
• اسأيل األمهات األخريات أو طبيبكم عن طبيب أسنان. فالكثري من أطباء أسنان األرسة وأطباء أسنان األطفال متخصصون يف 	

العمل مع الرضع واألطفال.
• بعض األطباء قد يطلبون رؤية الطفل عندما تظهر سنه األوىل بعمر 6 إىل 12 شهرًا. وقد يقرر غريهم االنتظار حتى يبلغ الطفل 	

عامه األول أو بعد ذلك.
• قبل الزيارة، أطلعي الطفل عىل كتب األسنان وأطباء األسنان املصورة. ميكنك مساعدته عىل فتح فمه للطبيب من خلل لعبة 	

»كم عدد األسنان؟« وغريها من ألعاب »فتح الفم«. وقد يرغب الطفل يف سن الحبو أو ما قبل املدرسة يف لعب دور »عيادة 
طبيب األسنان«.

• خلل الزيارة، أحرضي معك بعض الكتب واأللعاب اللهية. رتبي للوصول مبكرًا قليًل حتى تتعريف أنت وطفلك عىل املكان وعىل 	
العاملني بالعيادة. رتبي نفسك للتواجد مع طفلك أثناء الفحص.


