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زيارة األطفال لطبيب 
األسنان ضرورية

د.يوسف العوضي متحدثا إلى الزميلة زينب أبوسيدو             )ريليش كومار(

نبدأ العالج بالفلور عند اكتمال السنة األولى من العمر

د.العوضي لـ »األنباء«: تسّوس األسنان اللبنية
عند الطفل يسبب التهابات قد تصل إلى الدماغ

حتــى للكبــار ألن املشــاكل 
باألسنان ليس لها عمر.

عالج أسنان مرضى 
االحتياجات اخلاصة هل 
يختلف عن عالج أسنان 

األطفال اآلخرين؟
ذوي  فمرضــى  بالطبــع  ٭ 
االحتياجــات اخلاصة ســواء 
كانوا كبارا أو صغارا تختلف 
احتياجاتهم اليومية اذا كانوا 
الطعــام وحدهــم  يتناولــون 
واذا كان الطعام لينا أو صلبا 
والعالجــات  فاالحتياجــات 
تختلف ونقــوم بعالجهم عن 
طريق اعطائهم بنجا كامال حتى 
نستطيع ان نعمل ويحتاجون 
إلى مراجعات دورية كل ثالثة 

شهور.

يصعب على الطفل 
تقبل طبيب األسنان، 

واجللوس على الكرسي، 
فكيف تعالج مرضى 
االحتياجات اخلاصة؟

٭ عن طريق البنج الكامل كما 
ذكــرت، حتى األطفــال ما دون 
اخلمس سنوات الذين يحتاجون 
الى عالجات كثيرة، كأن تكون 
لدى الطفل عشرين سنا حتتاج 
الى عالج من التسوس أضعهم 
حتت البنج الكامل، وفي خالل 
نصف ساعة الى خمس وأربعني 
دقيقــة أكــون قــد انتهيت من 

األسنان كلها.

الغاز الضاحك
ما الغاز الضاحك؟ وما 

أهميته في العالج؟
٭ الغــاز الضاحــك غاز مهدئ 
لألعصاب يستنشــقه املريض 
فيسبب راحة نفسية له وهدوءا 
في التفكير ويخرج من اجلسم 
حــني اقفالــه، ولكــن قليال ما 
يســتخدم للطفل دون الســت 
ســنوات، ويســتخدم لألطفال 
أكبر من ســت سنوات والكبار 
ممن لديهم تخوف من اجللوس 
على كرسي األسنان فنعطيهم 
الغاز الضاحك ليعطي احساسا 

بالراحة وشعورا بالسعادة.

املنطقــة الدماغيــة، ألن هــذه 
املنطقة األمامية حرجة وقريبة 

من املخ.

جلسات العالج بالفلور
متى يحني وقت جلسات 

العالج بالفلور؟ وكم 
تستغرق اجللسة 

الواحدة؟
٭ نبدأ العالج بالفلورايد بعد 
اكتمال السنة من عمر الطفل، 
وتكون مرة أو مرتني في السنة.
وتســتغرق اجللسة عشر 
دقائق أو أقــل والغرض منها 
ان يجلــس معنــا فــي عيادة 
األســنان، وذلك إلزالة الرهبة 
منه والزيارة ال تكون مزعجة 
كثيرا للطفل، وتشــتمل على 
تنظيف األســنان وفرشها ثم 

نضع له الفلورايد.

إلى أي سن يستمر 
العالج بالفلور؟

٭ نســتمر في العالج بالفلور 

خالل هــذه الفتــرة تظهر 
أســنان دائمــة، ولكنها تظهر 
في بيئة غيــر صاحلة، مليئة 
والتسوســات،  بالبكتيريــا 
وتســبب مشــاكل لألســنان 
الدائمــة فــي هــذه الفترة ألن 
تسوس األسنان اللبنية رمبا 
يؤدي الى التهابات وانتفاخات 
بالوجه ومن املمكن وقليال ان 
يحــدث مــوت الطفل بســبب 
هذه االلتهابات التي تصل الى 

الثالث سنوات؟
٭ هناك اعتقاد بأن األســنان 
اللبنيــة ســتقع، لذلــك يتــم 
االهمــال، هذا صحيــح، ولكن 
اللبنيــة األماميــة  األســنان 
تســتبدل فــي عمــر اخلمس 
ســنوات الى ســبع ســنوات 
اللبنية تســتبدل  والطواحن 
من تســع ســنوات الى اثنتى 
عشرة سنة، فتظل مع الطفل 

مرحلة عمرية كبيرة.

حمايته من التسوس ومشاكله.

خطورة التسوس
ما خطورة ان ننتظر 

حتى تصاب السن 
اللبنية بالتسوس 
لنأخذه الى طبيب 

االسنان؟
٭ تسوســات االسنان تسبب 
مشاكل كثيرة ألن الطفل ينقطع 
عن املدرسة بسبب زيارة طبيب 
االسنان واآلالم تسبب ازعاجا 
وقلة طعام وقلة نوم، ونسبة 
التسوسات والبكتيريا تصبح 
عالية في الفم فتكون بيئة غير 
صاحلة لنمو االسنان الدائمة 
فلذلك يجب ان ننقي اســنان 
الطفــل من التسوســات التي 
حتدث، وذلك للمحافظة على 

بيئة الفم نظيفة.

ما خطورة إهمال االهل 
لتسوس اسنان الطفل 

في عمر السنتني أو 

ما أسباب آالم االسنان 
عند الطفل؟

٭ بزوغ األسنان تسبب آالما، 
وهذه آالم طبيعية يستطيع ان 
يتغلب عليها الطفل عن طريق 
العضاضة الباردة أو الرضاعة 

الباردة، أو تناول البنادول.
االسباب األخرى التسوس، 
فهو أكبر ســبب آلالم االسنان 

عند االطفال.

متى نقول ان الطفل 
لديه تأخر في ظهور 

األسنان؟
٭ الطفل في عمر السنتني إذا 
لم تظهر له سن لبنية يجب ان 
يراجع الطبيب ملعرفة السبب، 
فرمبــا كان الســبب وراثيا أو 
وجود أمراض مســببة لتأخر 
االســنان، ولكــن قبــل ذلــك 
االمــور كلهــا جيــدة، ومعظم 
االطفال تظهر لديهم االســنان 
من عمر ســتة أشهر، ويستمر 
ظهور االسنان اللبنية الى حني 
وصوله إلى عمر الثالث سنوات 

تقريبا.

متى يجب أن تكون 
الزيارة األولى لطبيب 

األسنان؟
٭ تنصح األكادميية األميركية 
الطباء اســنان االطفال بزيارة 
طبيــب االســنان االولــى قبل 
اكتمال عمر السنة نفحص فيها 
اللثة واالسنان الظاهرة ونضع 
مــادة الفلورايــد إذا اقتضــى 
األمــر ونعلم االب واألم كيفية 
االهتمام باالسنان ونوضح لهما 
االمور التي تسبب مشاكل في 
تسوسات االسنان، فهذه االمور 
نغطيها خالل اول زيارة، لذلك 
مــن الضــروري ان تكون قبل 
اكتمــال الســنة مــن العمر أو 
عند ظهور أول سن عند الطفل 
للمحافظة عليها ولكن ما يحدث 
عندنــا أن الوالدين يحضران 
طفلهما في عمر الثالث سنوات، 
وهنا يكون تأخر الوقت وحدث 
التسوس فعال فننتقل من مجال 
الوقاية إلى مجال العالج ولكن 
تسوس األسنان اللبنية يؤدي إلى انتفاخات بالوجهكلما جاء الطفل باكرا استطعنا 

بزوغ أسنان الطفل 
يسبب آالمًا ميكن 
التغلب عليها عن 

طريق العضاضة
أو الرضاعة الباردة 
أو إعطائه البنادول

تنصح »األكادميية 
األميركية« بزيارة 

الطبيب قبل اكتمال 
العام األول

للطفل

تسّوس األسنان 
يسبب مشاكل 
كثيرة منها قلة 

الطعام وقلة النوم 
وارتفاع نسبة 

البكتيريا في الفم

نقوم بعالج ذوي 
االحتياجات اخلاصة 

عن طريق
إعطائهم

بنجاً كامالً

كتبت:  زينب أبو سيدو

ينصح االطباء مبعاجلة األسنان اللبنية 
عند الطفــل وعدم اهمالهــا باعتبار انها 
ليست اسنانا دائمة، وتنصح »االكادميية 
االميركية الطباء االسنان« بضرورة زيارة 
الطفل للطبيب قبــل بلوغه العام االول 

من العمر.
وخالل لقائنا مع اخصائي اسنان االطفال 
وذوي االحتياجــات اخلاصة د.يوســف 
العوضي، شدد على اهمية عالج االسنان 
اللبنية عند الطفل، مؤكدا ان تسّوس هذه 
االسنان يسبب التهابات وانتفاخات في 
الوجــه وقد يصل االلتهــاب الى املنطقة 
الدماغية ورمبا ادى لوفاة الطفل، مضيفا 
ان العــالج بالفلور يبــدأ عند بزوغ اول 
ســن للطفل وبعد اكتمال الســنة االولى 
من العمر وتستغرق اجللسة حوالي 10 

دقائق.
وحول عالج اسنان ذوي االحتياجات 
اخلاصة، اوضح ان االطباء يلجأون عادة 
الى التخدير الكامل حتى يتمكنوا من العمل 
بحريــة وجتنبا الزعاج هــؤالء املرضى 

نظرا حلاالتهم اخلاصة.
وحول اآلالم التــي يعاني منها الطفل 
عند بزوغ اسنانه، اوضح د.العوضي انه 
ميكن التغلب عليها عن طريق العضاضة 
او الرضاعة الباردة وعن طريق اعطائه 

املسكنات واهمها البنادول او االدول.
كما تناول اللقاء الكثير مما يهم االمهات 
حول سبل العناية بأسنان االطفال، فإلى 

التفاصيل:

د.يوسف العوضي اخصائي اسنان االطفال، 
واالحتياجات اخلاصــة، ورئيس رابطة اطباء 
اسنان االطفال وحاصل على شهادة طب األسنان 
من جامعة بتسبرغ، وماجستير تخصص عالج 

اسنان االطفال من جامعة نيويورك.
كما انه حاصل على البورد األميركي الكامل في 
تخصص عالج اسنان االطفال، ولديه تخصص 
دقيق في عالج اسنان ذوي االحتياجات اخلاصة.
العالجات التي يقوم بها الدكتور العوضي: 
عالجــات متكاملــة فــي طــب اســنان االطفال 
واالحتياجــات اخلاصة والعــالج حتت البنج 

العام، والعالج باستخدام الغاز الضاحك.

د.يوسف العوضي إخصائي أسنان األطفال وذوي االحتياجات اخلاصة

ضيفنا في سطور


