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الهدف :
 اإقناع الطالب و اإيجاد حافز قوى لديهم  ي�شجعهم على ممار�شة ال�شلوكيات ال�شحية و املواظبة 

عليها  بالإ�شافة اإىل توفري م�شدر للمعلومات ميكن الرجوع اإليه عند احلاجة.

  بالن�شبة للمرحلة املتو�شطة فهذه الفئة لديها ح�شيلة  معلومات عن �شحة الفم و الأ�شنان �شواء 

من املناهج الدرا�شية اأو من درو�س التوعية ال�شحية الفموية التى ت�شمل جميع اأطفال الرو�شة و 

طالب املدار�س الإبتدائية و املتو�شطة و الثانوية  ،  كذلك لديهم خلفية علمية من درو�س العلوم 

فيمكننا الإ�شتفادة من تلك اخللفية فى و�شع بع�س الأمثلة التو�شحية .

 نظرا خل�شائ�س هذه املرحلة العمرية فاإن هناك اإحتياجات و اإهتمامات ممكن اأن تكون مدخال 

منا�شبا لتقدمي املعلومات التى ميكن اأن تكون مبثابة مراجعة و تثبيت  للمعلومات مع الإ�شتعانة 

ببع�س الأمثلة  من احلياة و التى تقرب الفكرة و تخدم الهدف .

لذا �سنحاول اأن نقدم  منهجا مب�سطا للتعريف باأهمية و كيفية املحافظة على �سحة الفم 

و الأ�سنان  من خالل :

التعريف بالفم كجزء مهم من اأجزاء اجل�شم. 1 .

جذب الإنتباه ملزايا التمتع ب�شحة  الفم مع مراعاة  اإهتمامات هذه الفئة العمرية . 2 .

التعريف بال�شفيحة اجلرثومية )البالك( و اأ�شرارها . 3 .

و�شع اأمثلة عملية لتقريب و تو�شيح كيف يحدث ت�شو�س الأ�شنان  . 4 .

اإلتهابات اللثة و خطورتها على �شحة الفم و على ال�شحة العامة. 5 .

الرابط  بني �شحة الفم  و ال�شحة العامة . 6 .

اأهمية  توفري بيئة فموية �شحية للطفل . 7 .

كيفية التعامل مع ك�شور و اإ�شابات الأ�شنان. 8 .

. 9 اخلامتة و التو�شيات و�شبل الوقاية و اخلدمات املتوفرة .

الإجابة عن اأكرث الت�شاوؤلت ورودا. 10 .

توفري و�شائل تو�شيحية مثل بو�شرت ال�شفيحة اجلرثومية و بو�شرت اإ�شابات الأ�شنان . 11 .
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مقدمة : 
من  يريد ال�شحة واملظهر احل�شن والقبول من الأ�شدقاء والنجاح فى  كافة جوانب احلياة  وطبعا 

ال�شعادة؟. اأعتقد اأن ل اأحد يرف�س هذا العر�س  لكن كيف تتحقق كل هذه املنح!! 

لعل الإجابة حتتاج اإىل وقفة مع النف�س واإ�شتدعاء العوامل والأ�شباب التى حتقق كل منها، لكن 

لبد اأن ل نن�شى اأثناء �شرد اأ�شباب النجاح وال�شحة وال�شعادة  �شبب مهم جدا ل تتحقق كل جزئية 

من هوؤلء اإل به اآل وهو �شحة الفم التى ل تكتمل كل نعمة اإل بها.

و اآلن فلنكتشف الفم بمنظار جديد!!
فكما نعلم اأن الفم هو بوابة اجل�شم وله خ�شائ�س متيزه، فهو اإما بوابة لالأمرا�س اأو بوابة لل�شحة 

و نافذة لالإبت�شامة الرائعة. وبه تكتمل اأو تنتفى  عوامل املظهر احل�شن والتى  ت�شاعد على  الثقة 

بالنف�س وجناح ال�شداقات وحتى فر�س احل�شول على وظيفة الأحالم.

• و قبل أن نصف الفم ...	
اأو الأدوات املعدنية الالمعة ذات   دعونا نتخيل كهف دافئ .. رطب .. يحتوى على بع�س الآلت 

النوعية اجليدة و املثبتة و املرتابطة ببع�شها و بجدران الكهف بعناية بوا�شطة الأربطة امل�شنوعة 

وقت  ت�شيبه من  اأمطار حم�شية  وهناك  لي�شت جيدة  الكهف  داخل هذا  التهوية   ، الألياف  من 

لآخر، ماذا �شيحدث لهذا الكهف وملا فيه؟ 

اأي�شا لو اأن لدينا اإحدى غرف املنزل التي ل تنظف ول يتجدد هوائها و يلقى فيها ببع�س الف�شالت 

يوميا عدة مرات !!!
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و هل �شبق اأن ف�شد طعاما باملنزل لعدم حفظه داخل الرباد ؟ كيف كانت رائحته ؟  ترى ملاذا  حدث 

ذلك ؟ 

هل فكرت بالكهف و ماذا �شيحدث له  و ملحتوياته ؟ و ماذا عن غرفة املنزل كيف �شيكون حالها و 

اأى رائحة �شتنبعث منها ! 

و ملاذا ف�شد الطعام ؟

هل وجدت إجابات لألسئلة السابقة ؟؟
اأغ�شية مبطنة   و  لعابية  ، غدد  �شقف   ، ل�شان   ، لثة   ، اأ�شنان  الفم:  داخل  نعلم جيدا ماذا يوجد 

لتجويف الفم .

لكن لبد اأن ننظر اإىل هذا التجمع من الأع�شاء املهمة التى يختلف تركيب كل منها عن الآخر 

ليوؤدى وظيفة خا�شة حتى اأن الأ�شنان تختلف اأ�شكالها و اأحجامها  و اأي�شا عددها من مرحلة 

الطفولة )الأ�شنان اللبنية( اإىل مرحلة البالغني )الأ�شنان الدائمة(

  

اأ�شنان لبنية            اأ�شنان دائمة

ما هو عدد األسنان فى كل مرحلة ؟ و لماذا تختلف األسنان اللبنية 
عن األسنان الدائمة ؟ 

نعود اإىل الفم و قد و�شفناه باأنه جتويف و هو فى اأغلب الأوقات مغلق اإل عند تناول الطعام اأو 
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الكالم لأن الفم هو جزء مهم من جهاز النطق و�شالمته ت�شاعد على النطق ال�شليم  للعديد من 

احلروف.

ويجب اأن ل يكون الفم مفتوحا اأثناء التنف�س لأن  ذلك دليل وجود م�شكلة باجلهاز التنف�شى،

اإذن هذا التجويف املغلق والغدد اللعابية ترطبه دائما وحرارته من حرارة اجل�شم ...  

و بداخله الأ�شنان باأ�شكالها املختلفة ولديها القدرة على ق�شم وم�شغ وطحن الطعام وهى �شلبة 

لأنها حتتوى على اأمالح معدنية.

إذكر مم يتكون السن ؟
هل اأ�سنانك �سلبة  اأم لينة ؟  

 الأ�شنان لي�شت لينة كاللثة التى تربط الأ�شنان ببع�شها و تثبتها بالفك.

 ملاذا تت�سف الأ�سنان بال�سالبة ؟

)الأ�شنان(    معدنية  اأدوات  )اللعاب(،  رطب  اجل�شم(،  )حراة  دافئ  كهف  تكتمل  اأن  ال�شورة  تكاد 

مرتابطة بعناية )اللثة( اإذن الكهف هو الفم  لكن

ماهى الأمطار احلم�سية ؟؟؟ 
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•عرفنا الفم كما نراه لكن البد أن نعرف ما النراه فى الفم!! 	
نعلم اأن الكائنات احلية الدقيقة ) البكترييا (  توجد فى كل مكان و على جميع الأ�شطح و مثال 

ذلك اأجهزة الهاتف النقال و مقاب�س الأبواب و عربات الت�شوق و هناك اأ�شكال و اأنواع كثرية من 

هذه البكترييا.

و كذلك داخل فم الإن�شان لأنه بيئة منا�شبة لوجود البكترييا فيوجد به اأكرث من 500 نوع منها 

و هى خاليا دقيقة ي�شل حجم الواحدة اأقل من 1000/1 من املليميرت لذلك فهى ل ترى بالعني 

املجردة  و لكن با�شتخدام املجهر  اإ�شتطاع العلماء التعرف عليها.

هل تعلم كيف؟
ممكن اإجراء جتربة فى خمترب املدر�شة و اإظهار البكترييا .

وهذه البكترييا حية مبعنى اأنها تاأكل و تتكاثر ، تتنف�س و كذلك تخرج ف�شالت ،

تعمل  حيث   ، ال�شكرية  و  الن�شوية  املواد  من  الأطعمة  بع�س  تف�شل  البكترييا  من  اأنواع  وهناك 

على حتلل بقايا هذه املواد التى تتخمر و ينتج عن ذلك مواد حم�شية توؤدى اإىل اإنخفا�س الرقم 

الهيدروجينى )PH( اإىل اأقل من 5.5.

قلوى                          متعادل                            حم�شى 

pH Scale

1 7 14
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هل اإكتملت ال�سورة هل عرفت م�سدر الأمطار احلم�سية ؟

• لكن ما هى الصفيحة الجرثومية )البالك( ؟	
حتتاج  بكترييا الفم اأن ت�شتقر و تلت�شق ب�شطح ال�شن لذا فهى ت�شتفيد من بع�س مكونات اللعاب 

و كذلك تفرز مواد خا�شة بها لت�شاعدها على ذلك و تكون املح�شلة هى طبقة رقيقة لزجة �شفافة  

بع�س  وهناك  بال�شن  الإلت�شاق  ت�شاعد على  مواد  تفرز  بكترييا  و  اللعاب  بروتني من  عبارة عن 

الأنواع  دائما م�شتعدة لإلتهام بقايا الطعام من املواد الكربوهيدراتية ) ن�شوية اأو �شكرية ( واإخراج 

املواد حم�شية  .

من املمكن اإ�شتخدام احلبوب اأو ال�شوائل الكا�شفة لإظهار البالك و معرفة اأين يوجد على اأ�شطح 

الأ�شنان.

 • ما هو دور الحمض ؟	
ع�شري الليمون كلنا نعرف اأنه حام�س و له تاأثري على املعادن و ميكن اإجراء جتربة تلميع النحا�س 

بوا�شطة الليمون اأو ترك الليمون على قطعة نحا�س لفرتة طويلة  ) ممكن اإعدادها م�شبقا  ( و 

اإظهار التاآكل الذى �شيحدث على �شطح النحا�س . 

ت�شبح  و  بال�شداأ   ت�شاب  و  بريقها  �شتفقد  التى  الكهف  داخل  املعدنية  الأدوات  هو م�شري  هذا 

عر�شة للك�شر.
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كذلك اأحما�س البالك اإذا تكررت هجماتها على اأ�شطح ال�شن يوؤدى ذلك اإىل فقد العنا�شر املعدنية 

من الطبقة اخلارجية ) امليناء ( مما ي�شبب ثقوب بال�شن ُتعرف بت�شو�س الأ�شنان . لذا دائما ُيراَعى 

عدم تكرار تناول الأطعمة املحتوية على ال�شكريات و الن�شويات خالل اليوم لتجنب تكرار اإفراز 

احلم�س .

  1-  فقد العنا�شر املعدنية          2- حدوث النخر

•ن�ستنتج من ذلك اأن ت�سو�ض الأ�سنان مر�ض متعدد الأ�سباب يوؤدى اإىل فقد الأ�سنان اإذا  	
مل يتم عالجه و  يحتاج حدوثه اإىل وجود:

�شن . 1 .

بكترييا. 2 .

بقايا طعام ) �شكريات ن�شويات ( . 3 .

وقت . 4 .

لذلك فمن املمكن الوقاية من هذا املر�س اإذا كانت بنية ال�شن قوية و هذا ممكن عن طريق تناول 
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الأم احلامل وكذلك الطفل غذاء غنى بالكال�شيوم و الفو�شفور و فيتامني ج و د و باإزالة ما ميكن 

بانتظام   الأ�شنان  بتفري�س  يتم  هذا  و  الطعام  بقايا  و   ، البكترييا  هم  و  األ  حدوثه  عوامل  من 

امل�شببة له. و بالن�شبة  الفلورايد و الإقالل من تناول الأطعمة  با�شتخدام معجون يحتوى على 

لالأطفال الر�شع يجب جتنب اإعطاء الطفل زجاجة الر�شاعة املحتوية على احلليب اأو اأى �شوائل 

حمالة بال�شكر  اأثناء النوم و كذلك مراعاة تنظيف لثة و اأ�شنان الطفل بعد كل ر�شعة حلمايته 

مما يعرف بت�شو�س الأ�شنان املبكر .

و لأن ت�شو�س الأ�شنان  مر�س معد )يحتاج اإىل وجود البكترييا( فاإنه يجب على الأم اأن تتجنب 

اإنتقال بكترييا الفم منها اأو من غريها اإىل طفلها وذلك عند تقبيل الطفل اأو تذوق طعامه اأو 

النفخ فيه قبل اإطعامه ، مما ي�شاعد على وجود الأنواع ال�شارة من البكترييا فى فم الطفل مبكرا 

وي�شاعد على اإ�شابته بت�شو�س الأ�شنان .

هذه  اأهمية  ما  �سنوات؟   3 اإىل  اأ�سهر   6 عمر  فى  الأط��ف��ال  ل��دى  الأ�سنان  من  ن��وع  اأى 

الأ�سنان؟

ملاذا يجب اأن مننع ت�سو�ض الأ�سنان لدى ال�سغار و الكبار؟ 

هل اأ�سنان الطفل اللبنية معر�سة للت�سو�ض؟ كيف ؟

•يجب اأن تكون الر�شاعة الطبيعية هى الإختيار الأول لإطعام الطفل . 	
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•من املهم جدا احلر�س على نظافة فم الطفل و عدم ترك بقايا احلليب اأو الطعام على �شطح  	
اللثة اأو الل�شان �شواء فى حالة الر�شاعة الطبيعية اأو ال�شناعية وعندما تبزغ الأ�شنان ميكن 

اإ�شتخدام فر�شاة �شغرية مبللة  لأن ذلك يقلل من وجود البكترييا وبالتاىل تقل فر�س حدوث 

ت�شو�س الأ�شنان . )مطوية الر�شاعة( 

•تفيد الزيارة املبكرة لطبيب الأ�شنان فى ح�شول الأم على الن�شائح التى تعينها على العناية  	
ب�شحة فم طفلها وت�شاعد على منع اخلوف من طبيب الأ�شنان.

•اإ�شتخدام معجون الأ�شنان للطفل يبداأعندما يكون لديه القدرة على عدم بلعه . 	

هناك طرق اأخرى للوقاية من ت�شو�س الأ�شنان ت�شتخدم جلميع طالب املدار�س و هى :

أوال الفلورايد :
ثبت علميا فعالية اإ�شتخدام الفلورايد بعدة طرق  للحد من الإ�شابة بت�شو�س الأ�شنان .

يعرف  ما  اأو  الفلورايد  طالء  هى  و  الكويت  دولة  فى  حاليا  املعتمدة  الطريقة  الطرق  هذه  من 

بالفلورايد فارني�س . )مطوية و فيلم الفلورايد من الربنامج الوطنى ل�شحة الفم و الأ�شنان (.

و يعمل الفلورايد على وقاية الأ�شنان من الت�شو�س من خالل عدة طرق، اأول هو م�شاد للبكترييا 

فهو ي�شعفها و يقلل ن�شاطها .

كذلك يتحد الفلورايد مع ميناء الأ�شنان فت�شبح اأكرث �شالبة وي�شاعدها على اإ�شتعادة العنا�شر 

املعدنية املفقودة بفعل احلم�س . 
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 هل تعلم مصادر أخرى للفلورايد ؟

أما الطريقة الوقائية الثانية المستخدمة لطالب المدارس فهى 
الحشوات الوقائية :

•اأ�شطح الأ�شنان غري م�شتوية دائما فهى حمدبة اأحيانا و مقعرة اأحيانا اأخرى و متعرجة اأي�شا  	
و هذه الإنحناءات ت�شاعد على تراكم بقايا الطعام مما يوؤدى اإىل ت�شو�س الأ�شنان  .

•واحل�شوات الوقائية هى مادة بال�شتيكية �شبه �شائلة تت�شلب بال�شوء، ت�شاف لأ�شطح الأ�شنان  	
الأكرث عر�شة للت�شو�س نتيجة ل�شعوبة اإزالة بقايا الطعام منها فتجعل تنظيفها اأ�شهل و تقلل 

فر�س ت�شو�س الأ�شنان .

•و لإ�شافة احل�شوة الوقائية يتم اأول تنظيف ال�شن و جتفيفه ثم معاجلة ال�شطح مبادة ت�شاعد  	
على ثبات احل�شوة ثم توزيعها على �شطح ال�شن ) مطوية احل�شوات ال�شاّدة الال�شقة (

 

                 اإ�شافة احل�شوة الوقائية                                       بعد احل�شوة
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يشكو البعض من سوء وضع األسنان  بصور  مختلفة :

 اإما تزاحم و تراكب اأو تباعد اأو�شوء اإطباق اأو بروز اأحد الفكني اأو غري ذلك و الأ�شباب متعددة 

منها العوامل الوراثية و منها قلع الأ�شنان اللبنية مبكرا و منها بع�س العادات ال�شيئة مثل م�س 

الإ�شبع اأو التنف�س من الفم اإلخ.. مما يدعو اإىل اإ�شتخدام اأجهزة التقومي  لتعديل الو�شع، لكن 

هناك اإحتياطات يجب الإلتزام بها اأثناء فرتة العالج التقوميى  لأن اأجهزة التقومي ت�شكل عوامل 

م�شاعدة على تراكم البالك و من ثم بقايا الطعام لذا يجب م�شاعفة العناية بنظافة الأ�شنان 

واإ�شتخدام  م�شام�س الفلورايد و الإلتزام بتعليمات الطبيب املعالج ، لتحقيق اأف�شل النتائج.           

         فقد مبكر للطاحن اللبنى الثانى           فقد امل�شاحة الالزمة لبزوغ الطاحن الدائم  

و الآن نعود للكهف لرنى ماذا حدث لالأربطة !!  

هذه الأربطة هى الأن�شجة امل�شئولة عن تثبيت الأ�شنان فى الفك  و هى ما يعرف باللثة و الأن�شجة 

الداعمة. واللثة هى ن�شيج رقيق ح�شا�س لأى تغري فى البيئة املحيطة به فهى تتاأثر بعوامل عديدة 

اأهمها  هو اإفرازات من بع�س اأنواع البكترييا فى طبقة البالك فتتورم و يتغري لونها وتنزف ب�شهولة. 

و هذا ما يعرف بالتهاب اللثة الذى قد ل ي�شبب اأملا فى بدايته لكن يجب عالجه مبكرا.
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كيف تبدو اللثة ال�سليمة ؟؟

اإزالتها  يتحول البالك من مادة لزجة اإىل مادة �شلبة تعرف باجلري تلت�شق بالأ�شنان و ت�شعب 

بفر�شاة الأ�شنان و تعترب طبقة اجلري بيئة خ�شبة للمزيد من البكترييا كما اأنها عامل اإزعاج للثة 

و الأن�شجة الداعمة فيبداأ اإنح�شار اللثة و تاآكل العظم !!

متاما كما يحدث عندما ناأتى اإىل �شجرة و نزيل الرتبة التى حتتوى على جذور تلك ال�شجرة 

ماذا يحدث لل�سجرة ؟

ماذا يحدث لل�سن نتيجة اإنح�سار اللثة و تاآكل العظم  ؟؟؟

و ذلك بتفري�س  بانتظام  البالك  اأن نزيل طبقة  اللثة يجب  اإلتهاب  للوقاية من  اأنه  هكذا نعلم 

الأ�شنان .

 ماهى عواقب اإلتهاب اللثة ؟

         اأربطة �شليمة                  اإنح�شار لثة و تاآكل عظم           مرحلة متقدمة من الإلتهاب
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اأكرث الأ�سخا�ض عر�سة لإلتهاب اللثة هم :

•اأقلهم عناية بنظافة الفم و الأ�شنان . 	

•الفتيات و الفتيان اأثناء فرتة البلوغ حيث تتغري طبيعة البالك نتيجة التغريات الهرمونية. 	

•املراأة احلامل نتيجة التغريات الهرمونية و تاأثريها على البالك. ) مطوية عزيزتى احلامل( 	

•مر�شى ال�شكرى ويزداد الإلتهاب لديهم كلما اإرتفع معدل ال�شكر فى الدم . ) مطوية عزيزى  	
مري�س ال�شكر(

لي�س هذا فقط ..

اإن تقلقل الأ�شنان و فقدها لي�س هو اآخر اخل�شائر لكن بقى اأن نعلم اأن لإلتهابات اللثة دور فى 

العديد من امل�شاكل ال�شحية التى ت�شري الأبحاث اإىل اإرتباطها باأمرا�س الفم مثل :

•ال�شكتات الدماغية . 	

•ت�شلب ال�شرايني و اجللطات. 	

•اأمرا�س اجلهاز التنف�شى. 	

•بالن�شبة للحامل امل�شابة  بالتهاب لثة فهى معر�شة لالإجها�س اأو لو�شع مولود قبل املوعد  	
) الأطفال اخلدج ( و هوؤلء الأطفال بدورهم معر�شون اأي�شا للعديد من امل�شاكل ال�شحية 

. ولذا يجب التنويه عن �شرورة عناية احلامل بال�شحة الفموية و مراجعة طبيب الأ�شنان 

قبل احلمل لإمتام عالج ما يلزم لتجنب نف�شها و طفلها امل�شاكل ال�شحية . ) مطوية عزيزتى 

احلامل (
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والآن ال�سوؤال الذى يفر�ض نف�سه  ماهى الطريقة ال�سحيحة لتفري�ض الأ�سنان ؟

•يتم اإختيار فر�شاة ناعمة ذات حجم منا�شب. 	

•اإ�شتخدام كمية قليلة من معجون اأ�شنان يحتوى على الفلورايد. 	

•تكون البداية من نهاية الفك  ) اآخر �شر�س ( متجهني اإىل الأ�شنان الأمامية . 	

• فى اإجتاه اللثة و حتريكها حركة اإهتزازية بلطف ثم مرورها  مراعاة توجيه الفر�شاة بزاوية 45ْ	

على  الأ�شطح اخلارجية و الداخلية لل�شن.

•تنظيف الل�شان للح�شول على نف�س منع�س . ) مطوية هل تتكلم بثقة( 	

        

الطريقة  تكون  و  الأ�سنان  تفري�ض  قبل  يوميا  واحدة  مرة  في�ستخدم  الطبى  اخليط  اأما 

كالتاىل :

• �شم من خيط الأ�شنان. يوؤخذ حواىل 40	

•يلف اأغلب طول اخليط حول الإ�شبع الو�شطى  لليد اليمنى. 	
• ثم ي�شحب برفق فى  	C مي�شك بالإبهام و ال�شبابة و يوجه برفق بني الأ�شنان على �شكل حرف

عك�س الإجتاه.

الأ�شنان  باقى  بني  ذلك  ويكرر  الي�شرى  لليد  الو�شطى  الإ�شبع  على  امل�شتخدم  اجلزء  •يلف  	
با�شتخدام جزء جديد من اليد اليمنى. 
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أسئلةشائعة : 
لثتى تنزف ما ال�سبب؟

•اإلتهاب لثة لبد من زيارة طبيب الأ�شنان لتحديد ال�شبب و عالجه فى مراحله الأوىل. 	

ما هو اأف�سل معجون اأ�سنان ؟

•اإن اإ�شتخدام معجون يحتوى على الفلورايد يكون مفيدا للوقاية من ت�شو�س الأ�شنان لكن عند  	
اإ�شت�شارة الطبيب لعالج ال�شبب وو�شف  اأو نزيف لثة يجب  اأ�شنان ح�شا�شة  وجود �شكوى من 

املعجون املنا�شب.

ما هو تقومي الأ�سنان ؟

الع�شة  اأو  الفكني  اأحد  بروز  اأو  الأ�شنان  اإعوجاج  اأو  تزاحم  على  املرتتبة  للم�شاكل  عالج  •هو  	
املفتوحة اأو م�شاكل مف�شل الفك و ي�شاعد اأي�شا على حت�شني املظهر لكن يجب اأن ل يلجاأ 

اإليه اإل عند وجود �شرورة حقيقية و هناك تقومي وقائى اأو تقومي عالجى .

	•فى اأى عمر يكون عالج تقومي الأ�سنان ؟

يعتمد ذلك على احلالة لذا فان الزيارة الدورية لطبيب الأ�شنان ت�شاعد على اإكت�شاف احلالت 

التى قد حتتاج اإىل تقومي فيتم حتويلها لتلقى العالج فى الوقت املنا�شب.

	•ما هو عالج اأقنية اجلذور ) عالج الع�سب (؟

عند اإ�شابة اأن�شجة الع�شب بالتلف نتيجة  ت�شو�س الأ�شنان يكون احلل الأمثل للمحافظة على 

ال�شن و عدم قلعه هو اإزالة الع�شب التالف و تنظيف القنوات و و�شع ح�شوة منا�شبة ، لكن ال�شن 

ي�شبح ه�شا لذا لبد من تلبي�س ال�شن با�شتخدام تاج منا�شب للمحافظة عليه من الك�شر .
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•هل تعلم !! اأنه من املمكن اإعادة تثبيت ال�شر�س الدائم  فى الفم اإذا �شقط نتيجة حادث ؟ هل  	
تعلم كيف ؟ قد تكون اأنت من ينقذ اإبت�شامة ال�شخ�س امل�شاب اإًذا ....

   إنقذ ضرس.. تنقذ إبتسامة
J ب�سرى نزفها لكم

هل تعلم اأن اإ�شابات الفم و الأ�شنان ت�شكل ن�شبة كبرية بني الإ�شابات و احلوادث ب�شكل عام، و اأن 

من اأهم الأ�شباب :

عدم اإ�شتخدام حزام الأمان فى ال�شيارة . 1 .

امل�شاجرات اأو اللعب العنيف . 2 .

ممار�شة بع�س الألعاب الريا�شية مع عدم اإ�شتخدام واقى الفم. 3 .

ال�شقوط و الإرتطام ب�شطح �شلب . 4 .

قد ينتج عن هذه الإ�شابات ك�شور بالفك و الأ�شنان اأو باأحدهما اأو �شقوط ال�شن كامال خارج الفم 

!! لكن ..نزف لكم هذه الب�شرى  

من املمكن اإنقاذ الأ�سنان الدائمة امل�سابة  اإذا عرفنا ماذا  نفعل ؟؟

ر ال�شن الدائم  : اإبحث عن اجلزء املك�شور و اإجته اإىل طبيب الأ�شنان لعمل الالزم . اإذا ُك�شِ

اأما اإذا اإنقلع ال�شن و �شقط  خارج الفم فيجب اإجراء ما يلى :

اإم�شك ال�شن بحذر  من التاج ) اجلزء الأبي�س ( و عر�شه لتيار ماء �شعيف للتخل�س من اأى  1 .

اأتربة عالقة به مع املحافظة على اخلاليا املحيطة باجلذر.

يعاد ال�شن اإىل مكانه فى الفك فى فم امل�شاب بعد تنظيف اجلرح . 2 .

اإذا مل تتمكن من اإعادة ال�شن اإىل الفك ، اإحفظه فى حليب اأو داخل فم امل�شاب اإذا كان فى  3 .

كامل وعيه.

فى كلتا احلالتني اإجته فورا اإىل طبيب الأ�شنان لإ�شتكمال العالج . 4 .

لتن�سى اأن اأهم عوامل اإنقاذ ال�سن :

•املحافظة على اخلاليا املحيطة باجلذر )جتنب حك ال�شن عند التنظيف(. 	
• ت�شعه فى منديل ورقى اأو قطن اأو �شا�س ، اأو ماء(. الإحتفاظ بال�شن رطبا و عدم جفافه ) ال	

•�شرعة التوجه اإىل الطبيب.  	
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إذا إنقلع سن دائم و سقط  خارج الفم إحرص على  ما يلى :

اإبحث عن ال�شن                         ل تقلق ..........     

يحاول اإعادة  ال�شن اإىل مكانه فى الفم بعد 

تنظيف اجلرح 

اإطلب م�شاعدة �شخ�س بالغ

ُه لتيار ماء �شعيف للتخل�س من اأى اأتربة ليَعر�شَ

اإن مل يتمكن من اإعادته للفم !!!

فى كلتا احلالتني اإجته فورا اإىل طبيب الأ�شنان يحفظه فى حليب اأو داخل فم 

امل�شاب اإذا كان فى كامل وعيه 
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هل تعلم ما هى الصفيحة الجرثومية )البالك(؟؟
طبقة رقيقة لزجة �شافة توجد على الأ�شنان با�شتمرار.

يتكون البالك من كائنات حية دقيقة )جراثيم( تتواجد فى الفم و ل تري بالعني املجردة ،

�شورة البالك باملجهر الإلكرتونى

•هل ينمو  البالك؟..  هل هو �سار؟ 	

نعم فاجلراثيم تتغذى على بقايا الطعام، خا�شة ال�شكريات و الن�شويات وتتكاثر و تنتج احلم�س 

الذى ي�شبب ت�شو�س الأ�شنان واملواد ال�شارة التي توؤذى اللثة، وتنتقل �شمومها عرب الدورة الدموية 

لعدد من اأجهزة اجل�شم.

يلت�شق البالك باأ�شطح الأ�شنان و  حواف اللثة .

البالك سبب رئيسى لتسوس األسنان و إلتهاب اللثة و العديد من األمراض
•كيف نحمى اأ�سناننا من البالك؟ 	

الإقالل من تناول ال�شكريات و الن�شويات و خا�شة بني الوجبات. 1 .

تفري�س الأ�شنان مرتني على الأقل يوميا با�شتخدام معجون يحتوى على الفلورايد  2 .

وا�شتخدام اخليط لتنظيف الأ�شطح اجلانبية.

زيارة طبيب الأ�شنان مرتني �شنويًا. 3 .
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الخاتمة
للوقاية من اأمرا�ض الفم يجب  :

•اأن تتناَول الأم غذاء �شحى اأثناء احلمل و كذلك الطفل مل�شاعدة تكوين اأ�شنان قوية. 	

التى  الأطعمة  اأن  مراعاة  مع  الوجبات  بني  خا�شة  و  الكربوهيدراتية  الأطعمة  من  •الإقالل  	
تلت�شق بالأ�شنان ت�شاعد على اإنخفا�س الرقم الهيدروجينى )PH( مدة اأطول مما يزيد من 

فقد ال�شن للعنا�شر املعدنية و بالتاىل حدوث الت�شو�س. )مطوية هيا ناأكل �شح(

•تفري�س الأ�شنان مبعجون يحتوى على الفلورايد بعد الوجبات و قبل النوم ، و تنظيف الل�شان  	
)فيلم تفري�س الأ�شنان( 

•اإ�شتخدام خيط الأ�شنان مرة واحدة يوميا قبل التفري�س . 	

•جتنب القلع املبكر لالأ�شنان اللبنية . 	

•جتنب العادات الفموية ال�شيئة مثل التدخني، م�س الإ�شبع ، التنف�س من الفم اإلخ  	

احل�شوات  و  الفلورايد  مثل  الوقائية  الإجراءات  لتلقى  دورية  ب�شفة  الأ�شنان  طبيب  •زيارة  	
الوقائية اأو العالج اإذا لزم الأمر .

•هناك فئات مهمة حتتاج اإىل تركيز الإجراءات الوقائية لأنهم اأكرث عر�شة لالإ�شابة باأمرا�س  	
الفم  على �شبيل املثال ذوى الإحتياجات اخلا�شة واحلوامل و مر�شى ال�شكرى و م�شتخدمى 

اأجهزة التقومي .
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