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نشرة معلومات عن األسنان

نصائح للمحافظة على صحة الفم
لقد وضعت دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز 5 نصائح يسهل تذّكرها للمحافظة على صحة فم طفلك قبل سن 

املدرسة:  

تناُول املأكوالت الصحية
قّدمي كل يوم للطفل وجبات خفيفة صحية كالفواكه الطازجة واألجبان واخلضروات املقّطعة بشكل أصابع  •

وسندويشات اخلبز املصنوع من حب قمح كامل واحلساء.  
ال تقّدمي املأكوالت السكرية كاملعلل والبسكوت والكاتو والشوكوالتة وأصابع امليوزلي والبوظة )اآليس كرمي(  •

إال في املناسبات اخلاصة فقط.  
إن تغميس لهاية األطفال مبأكوالت دبقة وحلوة املذاق، كالعسل، ميكن أن تسببب تسوس األسنان. •

تناُول املشروبات الصحية
أرضعي طفلك من الثدي وِحّدي من اإلرضاع عند الطلب خالل الليل بعد بلوغ الطفل ستة أشهر من العمر. •
ضعي طفلك في السرير للنوم بدون قنينة. •
ضعي فقط حليباً من الثدي أو حليباً إصطناعياً في قناني الرضاعة وخذي القنينة من طفلك متى انتهى من  •

وجبته.
ِحّدي من املشروبات السكرية كاملشروبات الغازية والعصير واملشروبات بنكهة الفاكهة واحلليب املنّكه. يُفضل  •

تناول الفواكه بدالً من شرب عصير الفواكه.
شجعي طفلك على شرب ماء احلنفيات من سّن مبكرة، خاصة بني الوجبات )اغلي املاء لألطفال حتت سن 12  •

شهراً(. مياه احلنفيات مأمونة في أستراليا، وهي حتتوي على الفلوريد الذي يساعد في حماية األسنان. 
عّلمي الطفل استخدام الكوب متى بلغ سن 6 أشهر. •
افطمي الطفل عن القنينة عند بلوغه حوالي 12 شهراً. •

التنظيف اجليد لألسنان
ابدأي بتنظيف أسنان طفلك مبجرد ظهورها، في حوالي سن 6 أشهر، بواسطة فرشاة أسنان أطفال ناعمة،  •

لكن من دون معجون أسنان.
من حوالي سن 18 شهراً يتعني تنظيف األسنان مرتني يومياً بكمية صغيرة جداً من معجون أسنان يحتوي  •

على نسبة فلوريد منخفضة  )لألطفال(، وذلك بواسطة فرشاة أسنان ناعمة لألطفال. يتعني على الطفل 
بصق املعجون بعد االنتهاء وليس بلعه أو مضمضته باملاء. وميكن البدء باستخدام معجون األسنان في موعد 

أبكر بناءً على مشورة طبيب األسنان.
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ساعدي طفلك على تنظيف أسنانه حلني بلوغه عمر 8 سنوات. يتيح هذا التأكد من بقاء أسنانه نظيفة. •

اللعب بأمان
اشرفي على طفلك أثناء لعبه. •
على األطفال ارتداء خوذة عند ركوب الدراجة الهوائية.  •

احملافظة على صحة الفم
ارفعي شفة طفلك لتفقد أسنانه مبجرد ظهور السن األولى في حوالي سن 6 أشهر. •
افحصي أسنان طفلك في جميع الزيارات اخلاصة مبعاينة صحة الطفل. •
خذي طفلك إلى طبيب أسنان عند بلوغه سن الثانية من العمر. •
وشخصياً، حافظي على نظافة وصحة أسنانك ولثتك. •

خدمات الترجمة
إذا احتجت ملساعدة مترجم في االتصال باخلدمات املذكورة أعاله أو في الترجمة، فُيرجى االتصال بخدمة الترجمة 

اخلطية والشفهية )TIS( على الرقم 50 14 13. 
للحصول على معلومات عن الصحة بلغات متعددة يرجى تفّقد املوقع اإللكتروني 
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