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ّ
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 .(Irmeli Nieminen)رئيسة المشر
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ون  يد اإللكبر  irmeli.nieminen@tuni.fiالبر

ا أيكاسالو 
ّ
ة أن  .(Anna Aikasalo)الخبب 

 : ي
ون  يد اإللكبر  anna.aikasalo@tuni.fiالبر

ة ياسمي   كاليادين   .(JasminKaljadin)الخبب 
 : ي
ون  يد اإللكبر  jasmin.kaljadin@tampere.fiالبر

رعاية الفم للطفل الذي يبلغ عمره 
 سنوات 3 - /

و 
ّ
نموذج  التدريب العائلي الموجه من  (Niitty) - نييت

 خالل دعم األقران للمهاجرين

0—3-vuotiaan lapsen suunhoito 

arabia 



تبر غ األسنان األوىل للطفل الرضيع  •
ي سن 

ي المتوسط ف 
أشهر،  2 - 4ف 

غ قبل ذلك  ولكن من الممكن أن تبر 
 .
ً
 أو بعد ذلك أيضا

ي العادة األسنان  •
ي البداية ف 

تبر غ ف 
 األمامية السفلية. 

من الممكن أن يشعر الطفل الرضيع  •
ي 
عند بزوغ األسنان بحكة أو ألم ف 

اللثة.من الممكن أن يكون الطفل 
 ومن الممكن أن يعض يديه أو يعض دىم األلعاب. 

ً
من  الرضيع متوترا

 .  ويأكل بشكل أسوأ من الوضع الطبيعي
ً
 الممكن أن ينام الطفل أيضا

 

من الممكن التخفيف من هذه األعراض بلعبة العض 
ي الثالجة، أو بقطعة فماش ُمبللة 

يدها ف  ي يتم تبر
التر

بالماء البارد أو بالدواء المسكن لأللم لألطفال الذي 
ىمي بإرشادات 

ى من الصيدلية. تذكري أن تلبر  ُيشبر
 علبة الدواء. 

 بزوغ األسنان

  9صفحة 

ي تسبب التسوس تنتقل إىل الطفل الرضيع من فم الوالدين  •
يا التر البكتب 

ء.   بسهولة، إذا كانت تتم رعاية أسنان الوالدين بشكل سي

•  . ي فم الشخص الكبب 
يا  ال يجوز وضع لهاية الطفل الرضيع أو ملعقته ف  بكتب 

ي تسبب تسوس األسنان تنتقل مع اللعاب إىل فم الطفل 
التسوس التر

 الرضيع. 

ي الوالدان بشكل جيد بأسنانهما.  •
ي اليوم  ٌيفضل أن يعتت 

 
التنظيف مرتي   ف

وكذلك الزيارات المنتظمة لدى طبيب  (ksylitoli)واستعمال الكسيليتول 
عتبر جيدة. 

ُ
 األسنان ت

 سوف  •
ً
إذا رأى األطفال الوالدين يعتنيان بأسنانهما، فمن الُمرّجح أنهم أيضا

 يعتنون بأسنانهم بشكل جيد. 

 أسنان الوالدين

 2صفحة 



 تناول الطعام

ي تحتوي عل السكر غب  جيدة  •
وبات الحلوة التر األطعمة والمشر

 فقط، أما للطفل 
ً
لألسنان، ويتوجب إعطائها للطفل الصغب  نادرا

عىط عل اإلطالق. 
ُ
وبات هي عل  الرضيع فال ت هذه األطعمة والمشر

وبات الغازية.   سبيل المثال العصائر والحلوى والمخبوزات والمشر

ُيعىطي الطفل مع الطعام الرضاعة من حليب الصدر أو الحليب  •
، وللذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة حليب الصدر أو حليب  الصناعي

 البقر. 

ب عند العطش.  • عىطي الماء للشر
ُ
 ن

عىط  6 - 5الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة  •
ُ
ي اليوم، وال ت

وجبات ف 
 المأكوالت الشيعة فيما بي   الوجبات. 

 6صفحة 

 عند بزوغ  •
ً
ة ي تنظيف أسنان الطفل الرضيع بالفرشاة مباشر

يتم البدء ف 
ع. 

ّ
الفرشاة  األسنان األوىل بفرشاة األسنان اللينة الُمخصصة لألطفال الرض

عتبر مناسبة. 
ُ
ي صندوق معونة األم ت

 الموجودة ف 

 ومساًء قبل الذهاب للنوم.   •
ً
 صباحا

ً
نظف األسنان بالفرشاة يوميا

ُ
 ت

ُيستعمل مساًء معجون أسنان يحتوي عل الفلور، حيث أن قدر الفلور فيه  •
ي المليون  //88 - ///8

 
 (ppm).جزء ف

 الغسل بالماء فقط أو بالمعجون الذي ال يحتوي عل  •
ً
من الممكن صباحا

 الفلور. 

، يعمل عل الوقاية من تسوس األسنان.  • ي
 الفلور عبارة عن عنرص معدن 

 تنظيف األسنان بالفرشاة 

  3صفحة 



ي يده  •
من الممكن إسعاد الطفل أثناء تنظيف األسنان بالفرشاة بإعطائه ف 

 فرشاة أسنان بدون معجون أو بلعبة األطفال أو بكتاب. 

ال ُيشطف الفم بالماء بعد التنظيف بالفرشاة، ولكن من الممكن تعليم  •
ي من فمه. 

 الطفل بأن يبصق المعجون الُمتبقر

  4صفحة 

 قارورة الطفل الرضيع واللهاية )مصاصة الطفل(
 

أشهر، يتوجب استعمال  6عندما ُيصبح عمر الطفل الرضيع أكبر من  •
 اللهاية بأقل قدر ممكن، فقط من أجل مواساته وجعله ينام. 

 - /8من الجيد إنهاء استعمال اللهاية عندما ُيصبح عمر الطفل الرضيع  •
ي موعد أقصاه عندما يبلغ الطفل سنتي   من عمره.  89

، ولكن ف 
ً
شهرا

ي الطفل من تطور الوضعيات الخاطئة للمضغ. 
 هذا يقر

من الجيد إنهاء استعمال الطفل لقارورة الطفل، عندما يبلغ عمر الطفل  •
 .
ً
ب أو  سنة واحدة تقريبا يتم تعويض قارورة الطفل بكوب بفتحة للشر

 بكوب عادي. 

 5صفحة 


