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زينب أبوسيدو

السن عضو ال تعوض، والتركيبات الصناعية رغم تقدم التكنولوجيا ال تستطيع ان حتل محل السن 
الطبيعية ولذلك من الضروري العناية باألس�نان ألنها أعضاء غير متجددة ومعرضة باس�تمرار للنخر 

والتسوس والكسر والتهابات اللثة.
ويؤكد د.جاسم منصور اجلاسم استشاري طب وجراحة الفم واألسنان ومدير عام وصاحب مركز 
عيادة الش�رق التخصصي بطب وجراحة الفم واألسنان في لقائه مع »األنباء« ان العناية باألسنان تبدأ 
من املرحلة اجلنينية وعلى األم ان تتناول األغذية املتوازنة أثناء حملها وحترص على تناول األغذية 

الغنية بالكالسيوم لسالمة منو العظام واألسنان عند اجلنني.
وحول تقومي األس�نان ينصح د.اجلاسم بتقومي اس�نان األوالد قبل بلوغهم سن السابعة عشرة 
والفتيات قبل بلوغهن سن اخلامسة عشر لضمان نتائج مثلى في عملية التقومي، كما ينصح باستخدام 
فرشاة األسنان بعد كل وجبة طعام للحفاظ على األسنان واحلفاظ على لثة سليمة وخصوصا تفريش 

األسنان قبل النوم، ويؤكد ضرورة تنظيف األسنان باخليط السني قبل النوم.
وتناول د.اجلاس�م خالل لقائه مع »األنباء« الكثير مما يش�غل بال األمهات حول صحة أس�نانهن 

وأسنان أطفالهن.. فإلى التفاصيل:

تبدأ العناية بأس�نان الطفل من المرحلة الجنينية 
بتناول األم األغذية الصحية والمحتوية على الكالس�يوم

طق�م األس�ن�ان ينظ��ف بفرش�اة خش�بية وينق�ع بالم��اء وم��واد معقم�ة

يج�ب تقوي�م أس�ن�ان الذك�ور قب�ل س�ن 17 س�نة واإلن�اث قبل س�ن 15 س�نة
متى تبدأ العناية بأسنان الطفل؟

تتكون براعم االس���نان مع بداية منو 
اجلنني، لذلك نبدأ العناية بأسنان الطفل 
من مرحلة احلم���ل وهو جنني من خالل 
العناية بصحة االم احلامل باتباعها نظاما 
غذائيا سليما، يعتمد على الطعام املتوازن 
ال���ذي يحتوي على العناص���ر الغذائية 
مثل الكالس���يوم الذي يتوافر في االلبان 
ومشتقاتها وكذلك االلياف والڤيتامينات 
الفاكهة واخلضراوات  التي تتوافر ف���ي 
والبروتينات املتوافرة في اللحوم بأنواعها 
كما على االم احلامل جتنب استخدام االدوية 
اال عند الضرورة، وبوصفة من الطبيب 
املعال���ج، حيث ان بع���ض انواع االدوية 
خصوصا املضادات احليوية تترسب في 
براعم اس���نان اجلنني وتسبب تشوهات 
وتصبغ مينا االس���نان، وحتى يستفيد 
الطفل من ڤيتام���ني D يجب ان يتعرض 
للشمس )حمام شمس يوميا( حتى سن 

14 سنة.
مب��اذا تنصح االم لتحافظ على اس��نان 

طفلها من التسوس ونخر االسنان؟
الس���بب الرئيسي لتس���وس اسنان 
االطف���ال هو اهمال نظافتها واس���تخدام 
الرضاع���ة الصناعية، لذلك انصح كل ام 
ان تبدأ العناية بأسنان طفلها عند ظهور 
االس���نان اللبنية في فمه وذلك بتنظيف 
الفم بقطعة من الشاش مبللة باملاء بعد 
الرضاعة حتى يبلغ عمره سنتني ثم تبدأ 
في استخدام فرشاة اسنان خاصة لالطفال 

مع معجون اسنان، وتقوم االم 
بتفريش االسنان له قبل النوم 
وبعد اكل احللويات والسكريات 

اللزجة.
وعندما يبلغ الطفل 3 سنوات 
تعلمه استخدام فرشاة االسنان 
بي���ده، كما تع���وده على تناول 
الفاكهة الطازجة بدال من احللويات 

والسكريات اللزجة والالصقة.

تأثير الرضاعة الصناعية

الرضاع�����ة  مس���اوئ  م��ا 
الصناعية؟

الرضاعة  عند استخدام االم 
الصناعية لطفله���ا اثناء النوم 
الس���كاته، تترس���ب طبقة من 
احلليب احملتوى على السكر على 
اسطح االسنان العلوية وتتفاعل 
مع البكتيريا املوجودة في الفم مع 
السكر فتنتج احماضا تؤدي الى 
اذابة مينا االسنان وتضعفها، مما 

يؤدي الى النخر والتسوس.
ه��ل هناك عادات س��يئة تؤثر 
على اس��نان الطف��ل تنصح االم 

باالقالع عنها؟
م���ص االصبع م���ن العادات 
السيئة التي يجب ان تنتبه لها 
االم، حيث انه من الطبيعي خالل 
السنتني االوليني ان ميص الطفل 
اصبعه، لكن على االم ان تنتبه 

ومتنع الطفل من االستمرار حتى ال تتسبب 
هذه العادة في تشوه منو االسنان االمامة 
والفكني مع االخذ باالعتبار عدم استخدام 
الشدة والقسوة مع الطفل واالعتماد على 

اسلوب النصيحة والترغيب.
ومن العادات السيئة ايضا كسر االشياء 
الصلبة باس���تخدام االسنان مثل العض 
والشد على قلم الرصاص وكذلك محاولة 

فتح اغطية املياه الغازية باالسنان.

الطفل وطبيب األسنان

متى تبدأ األم في مراجعة طبيب االسنان 
ملتابعة اسنان طفلها؟

تبدأ زيارة الطفل االولى لطبيب االسنان 
بعد السنة االولى من ظهور االسنان اللبنية 
قبل ان يظهر التسوس او االلم حتى يتعود 
الطفل على زيارة عيادة االسنان دون ان 
ترتبط هذه الزيارة بوج���ود ألم، وذلك 
بالفحص الدوري كل 6 اش���هر لالسنان، 
وميكن لطبيب االسنان ان يساعد الطفل 
على احملافظة على اسنانه حتى متر مرحلة 
تبديل االس���نان اللبنية بالدائمة دون ان 
يخس���ر الطفل ايا من اسنانه في فترات 

عمره االولى حتى سن 17 سنة.
مباذا تنصح املرضى مس��تخدمي اطقم 
االسنان الصناعية واملتحركة حتى يحافظوا 

عليها ويستفيدوا منها؟
اطقم االس���نان الصناعي���ة مت عملها 
بااليدي واالجهزة في مختبر االس���نان، 
لذلك يحتاج الشخص الى وقت حتى يتعود 
عليها في فمه ويتمكن من اس���تخدامها 

للمضغ والكالم، لكن خالل االسبوع االول 
قد يتمكن من اخراج االحرف الس���ليمة 
وذلك اثناء احلديث كما يحتاج الى عدة 
اس���ابيع حتى يتمكن من املضع بالطقم 
الصناعي وخالل االس���ابيع االولى يأكل 
الطعام الطري غير الصلب بعد تقطيعه 
الى قطع صغيرة، خصوصا في االسبوع 
االول، وعند مضغ الطعام يستخدم زاوية 
الفم وليس االسنان االمامية في حني ان 
عملية املضع تكون على ناحيتي الفم في 

الوقت نفسه.

العناية بطقم األسنان

كي��ف يت��م تنظي��ف طق��م األس��نان 
الصناعي؟

باس���تخدام فرشاة أس���نان خشبية 
مع أحد أن���واع املنظفات الصناعية، وال 
يستخدم معجون األسنان في تنظيف الطقم 
الصناعي، ولكي ميكن استخدام احلبوب 
التجارية لتنظيف الطقم يوضع في كوب 
ماء بعد إذابة ه���ذه احلبوب وتركها في 
هذا احمللول مدة حسب تعليمات املصنع. 
ومن املهم احلرص على طقم األسنان أثناء 
تنظيف���ه حتى ال يقع من اليد ويكس���ر، 
وكذلك عدم النوم قبل رفع الطقم من الفم 

ووضعه في كوب ماء أثناء الليل.
ما التقومي الوقائي ألسنان الطفل؟

بناء على مش���كلة تراكيب األس���نان 
وتش���وهها تصنف ح���االت التقومي الى 

اآلتي:
بس���يطة: يتوقع لها أن تتطور، وهم 

أطفال في السنة السابعة من العمر.
مقبول���ة: وهم أطفال لديهم أس���نان 
مختلط���ة لبنية ودائمة ف���ي العمر بني 

السابعة والثامنة عشرة.
حالة تقوميي���ة واضحة: تركت دون 
عالج، وهم فئة األطفال بعد الثانية عشرة 

من العمر.
جناح املعاجلة التقوميية يعتمد على 
عدة عوامل مهمة هي: سرعة البدء باملعاجلة 
التقوميي���ة واختيار الطريقة املناس���بة 
للحالة، وكذلك رد فعل األنس���جة للسنة 
العمرية، وتعاون املريض، وكلها عوامل 

تؤثر على جناح التقومي.

السن النموذجية للتقويم

م��ا العمر األفضل للمعاجل��ة التقوميية 
لألسنان؟

ميكن احلصول عل���ى أفضل النتائج 
إذا ما متت املعاجلة التقوميية بالنس���بة 
للذك���ور دون 17 عام���ا، واإلناث دون 15 
عاما، ويفض���ل البدء باملعاجلة في حالة 
وجود األسنان املختلطة لبنية ودائمة ومع 
وجود رغبة أكيدة من املريض وتعاون مع 
الطبيب ميكن الوصول الى نتائج جيدة 

في تقومي األسنان.
ما عالقة نزيف اللث��ة بأمراض والتهاب 

اللثة؟
تعتبر اللثة السليمة ذات أهمية كبرى، 
لكونها القاعدة األساسية القوية املثبتة 
لألس���نان، وتتميز اللثة السليمة بلونها 
الشبيه بلون املرجان الوردي وهي تغطي 

العظم وتلتصق باألسنان.
ونزي���ف اللث���ة ه���و احدى 
الدال���ة على اإلصابة  العالمات 
بأمراض، وهو رسالة تنبيه من 
اللثة لإلنسان بأن اللثة بحاجة 
الى تكثيف العناية باس���تخدام 
فرشاة األسنان واملعجون املناسب 
وزيارة طبيب األس���نان لعمل 
الالزم وحتديد السبب  الفحص 
الستبعاد بعض األمراض املزمنة 
مثل داء السكري وبعض أمراض 

الدم ونقص التغذية.
اإلصابة  م��دى خط��ورة  م��ا 

بأمراض اللثة؟
إهمال العناية باللثة في حالة 
نزيفها سيؤدي الى تطور مرض 
اللثة من احلالة البس���يطة الى 
احلالة املزمن���ة بعد مرور عدة 
مراحل، والتي تؤثر على العظم 
املثبت للس���ن وتعرضه للتآكل 
ومن ثم يؤدي ذلك الى تخلخل 

األسنان وسقوطها.

تجنبوا أمراض اللثة

تطور  كي��ف ميك��ن جتن��ب 
أمراض اللثة؟

بالعناي���ة اليومية بتفريش 
األس���نان بعد كل وجبة طعام 

خصوصا قبل النوم.

يج�ب تعريض الطف�ل لحمام ش�مس يوميًا 
D حت�ى س�ن 14 س�نة ليس�تفيد م�ن ڤيتامين
الس�كر ينت��ج ف�ي الف�م أحماض�ًا ت�ؤدي 
إل�ى إذاب��ة مين�ا األس�ن�ان وتعرضه�ا للنخ�ر

امنع��ي طفل�ك م�ن م�ص إصبع��ه بع�د 
والف�ك األس�نان  تتش�وه  لئ�ال  الس�نتين  س�ن 

لثة مريضةلثة سليمة

اللث�ة الس�ليمة لونه�ا بل�ون المرجان ال�وردي.. 
وتغطي العظم وتلتصق باألس�نان والمريضة أحمر داكن )كرم دياب(»األنباء« حتاور د.جاسم منصور اجلاسم

د.جاسم منصور الجاسم: 
ابدأوا بالعناية بأسنان أطفالكم منذ الوالدة

أوصى بتنظيف فم الرضيع ولثته بقطعة شاش مبللة بالماء بعد كل رضاعة


