•الأ�سنان اللبنية

يبد�أ تكوينها قبل الوالدة وتظهر يف فم الطفل عند
عمر �ستة �أ�شهر تقريب ًا
ويتواىل ظهورها حتى
حوايل ال�سنتني والن�صف
�إىل ثالث �سنوات ويكون
عددها ع�شرون �سن ًا.

مـا هـي فوائـد الأ�سـنان اللبنية ؟

• ُت�ساعد على امل�ضغ اجليد للطعام.
• ُت�ساعد على النطق ولفظ احلروف ب�شكل
�صحيح.
• ُتعطي الطفل مظهر جمايل ،مما ي�ساهم يف
�إ�ستقرار اجلانب النف�سي.

كيفية العناية بالأ�سنان اللبنية:

به فلوريد
•بدء تنظيف الأ�سنان اللبنية مبعجون ٍ
برتكيز  1000جزء من املليون وذلك منذ بداية
بزوغها.
• كبداية يجب على الوالدين و�ضع م�سحة ب�سيطة
على فر�شاة الطفل حتى ُيكمل ُعمر ال�سنتني،
بعد ذلك ُتزاد كمية املعجون حلجم حبة بازالء
�صغرية.
•يجب �إختيار فر�شاة تنا�سب حجم فم و�أ�سنان
الطفل ،وتكون �صغرية و ناعمة حتى ال ت�ؤذي
اللثة.
•يجب ُم�ساعدة الطفل يف تنظيف �أ�سنانه لعمر 6
�سنوات.
•يجب على الوالدين تعويد الطفل علىتنظيف
�أ�سنانه بنف�سه مع الت�أكد من عدم بلع املعجون
وذلك بتعليم الطفل ب�صق املعجون املُتبقي يف
الفم ،من غري امل�ضم�ضه باملاء بعد التنظيف،
ليبقى املعجون بالفم لتقوية الأ�سنان.

• ُت�ساعد يف منو الفكني وع�ضالت الوجه ب�شكل
�صحيح وتوجه الأ�سنان الدائمة للبزوغ
ال�صحيح.
•حتفظ امل�سافات الالزمة لبزوغ الأ�سنان الدائمة،
مما يقلل احلاجة لتقومي الأ�سـنان يف امل�ستقبل.

يخـــــــتلـف تـــــــــوقــيت بــزوغ
الأ�سنان اللبنية والأ�سنــــــان
الدائمة لـــدى الأطفــال تبع ًا
لعـــوامل متعددة.
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•من املهم الزيارة الدورية لطبيب الأ�سنان منذ
بزوغ الأ�سنان الأوىل والتعود على ذلك كل �ستة
�أ�شهر .وتعود �أهمية هذه الزيارة �إىل:
 تــدارك امل�شــاكل املتعـــلقة ب�صـحـة الفـــم منذبداية ظهورها.
 �إزالة الرهبة واخلوف لدى الأطفال من طبيبالأ�سنان.

يجب احلر�ص على املحافظة على
�سالمة الأ�سنان اللبنية حتى تـُ�ستبدل
بالأ�سنان الدائمة ب�شكل طبيعي ويف
الوقت املنا�سب.

الـموعـد التقـريبي لبزوغ وتبـديل الأ�سنان
اللبنية:

الفـك الـعلـوي

الفـك الـ�سفلـي

الأ�سنان

موعد
البزوغ
بالأ�شهر

موعد
التبديل
بال�سنوات

موعد
البزوغ
بالأ�شهر

موعد
التبديل
بال�سنوات

القـواطع
الـمركـزية

12 – 6

7–6

10 – 6

7–6

القـواطع
اجلـانبيـة

13 – 9

8–7

16 – 10

8–7

الأنيـاب

23 – 17 12 – 10 22 – 16

12 – 9

19 – 14

11 – 9

11 – 9

ال�ضـر�س
اللبنـي الأول

19 – 13

ال�ضـر�س
اللبنـي الـثانـي

12 – 10 31 – 23 12 – 10 33 – 25

يجب الإنتباه لبع�ض العادات ال�سيئة التي ُت�ؤثر
على �صحة الفم والأ�سنان عند الطفل:

•الإكثار من تناول احللويات والأغذية املحتوية
على ن�سبة عالية من ال�سكريات .
•الإهمال يف تنظيف الأ�سنان.
•عادة م�ص الإ�صبع.
•اللجوء للر�ضاعة ال�صناعية.
•ق�ضم الأظافر
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•الأ�سنان الـدائمة

تبد�أ يف البزوغ بظهور(ال�ضر�س الدائم الأول) وذلك
يف �سن ال�ساد�سة تقريب ًا ،حيث ال ي�سبق ظهوره �سقوط
�أي من الطواحن اللبنية ،ثم حتل القواطع ال�سفلية
والعلوية الدائمة حمل اللبنية ،وي�ستمر بزوغ
الأ�سنان الدائمة حتى �سن � 13- 12سنة ،ثم تكتمل
ببزوغ الطاحن الثالث �أو �ضر�س العقل يف �سن – 18
� 23سنة ل ُي�صبح عددها � 32سن ًا.

•الإ�ستمرار يف الزيارة الدورية لطبيب الأ�سنان.
•للحد من �إنت�شار الت�سو�س على �سطوح الأ�سنان
الـدائمة ( )fissure sealantيتم و�ضع طبقة
واقـية �سـادة لل�شقوق وهي قد ت�ساعد على احلد
من انت�شار الت�سو�س على �سطح الأ�سنان  ،وت�شمل
�أي�ضا و�ضع طـالء الفلوريد حتى ُي�ساعد على
تقوية الأ�سنان.
•لطبيب الأ�سنان دور مهم يف مراقبة منو الفكني
والأ�سنان ،وتزاحم الأ�سنان مع بع�ضها البع�ض
وكذلك الك�شف عن وجود بع�ض العادات ال�سيئة
لدى الطفل التي قد ت�ؤثر على منو الفكني
وقد ت�سبب �سوء يف �إطباق الأ�سنان مع بع�ضها
البع�ض.

لنحافظ

مع ًا على الأ�سنان اللبنية
والأ�سنان الدائمة

للوالدين دور حتفيز الطفل على العناية ب�صحة
فمه ،وتعليمه الطريقة ال�صحيحة لتنظيف
الأ�سنان وطرق الوقاية من ت�سو�س الأ�سنان
و�أمرا�ض اللثة عن طريق الزيارة الدورية لطبيب
الأ�سنان ،حتى ُي�صبح هذا الأمـر عادة تنمو معه
حتى الكرب.

كيفية العناية بالأ�سنان الدائمة:

• يجب تعويد الطفل يف مرحلة � 6سنوات فما فوق
على الإعتماد على نف�سه يف �إ�ستخدام الفر�شاة و
املعجون بالإ�ضافة �إىل اخليط ال�سني وت�شجيعه
على ذلك.
•ا�ستمرار الزيارة الدورية لطبيب الأ�سنان حيث
يقوم بفح�ص الأ�سنان ومراقبة تبديل الأ�سنان
اللبنية وتنظيفها.

الـموعـد التقـريبي لبزوغ وتبـديل الأ�سنان
الـدائمة
الفـك الـعلـوي

الفـك الـ�سفلـي

الأ�سنان

موعد البزوغ
بال�سنوات

موعد البزوغ
بال�سنوات

القـواطع الـمركـزية

8-7
9-8
12-11
11-10
12-10
7-6
13-12
23-18

7-6
8-7
10-9
12-10
12-11
7-6
13-11
23-18

القـواطع اجلـانبيـة
الأنيـاب
ال�ضاحك الأول
ال�ضاحك الثاين
ال�ضر�س الأول
ال�ضر�س الثاين
ال�ضر�س الثالث
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