
 

 غسل األسنان في الحضانات ھو أمٌر ھام.
 

 أعزائي اآلباء، أعزائي أولیاء األمور،

 الحضانة.سنوات في ألمانیا من تسوس األسنان اللبنیة بعد مغادرة  7إلى  6٪ من تالمیذ الصف األول بعمر 40یعاني أكثر من 

 وھذا یعني إصابة عدد كبیر للغایة من األطفال بتسوس األسنان.

 فھي جدیٌر بالذكر أن نمو األسنان اللبنیة الصحیة ھو أمٌر ھام للنمو الصحي لألطفال.

 تحفظ مكان األسنان الدائمة •
 تؤثر على وضع الفك واألسنان، ووضع اللسان، ونمو عضالت الوجھ؛ وبالتالي تكوین الوجھ. •
 وریة للعض، والمضغ، والبلعضر •
 تؤثر على النمو اللغوي •
 تؤثر على مظھر الشخص •

 تعمل األسنان الصحیة، وطقم األسنان الذي یعمل بشكٍل صحیح على دعم رفاھیة الفرد، وزیادة ثقتھ بنفسھ، وزیادة جاذبیتھ.

ویندرج تنظیف  ة التي یكون لدیھم فیھا أول سن لبنّي.العنایة الصحیة باألسنان منذ اللحظ -بمساعدة والدیھم-وغالبًا ما یتعلم األطفال 
 األسنان بالفرشاة بانتظام بعد اإلفطار، وفي المساء قبل النوم إلى روتین األسرة الخاص بمعظم األطفال.

 نادرا ما تُصاب األسنان النظیفة. 

النھج التربوي الصحي؛ عن طریق تنظیف أسنانھم  ویدعم العدید من المعلمین/المعلمات والمربیین النھاریین/المربیات النھاریات ھذا
بدیالً عن العنایة باألسنان في المنزل؛ ومع ذلك، فإن ھذا اإلجراء یعني أن  -بوصفھ طقًسا یومی�ا-وال یُعد ذلك  مع األطفال مرة یومی�ا.

 تنظیف أسنان األطفال بالفرشاة یصبح عادة مثل غسل أیدیھم.

وللقیام بذلك، یكون لدى  یتم تنظیف األسنان بشكٍل جماعّي في مجموعات صغیرة مع المربي/المربیة.في مراكز الرعایة النھاریة، 
ال ینظف األطفال أسنانھم إال بفرشاة ُمبللة، بینما یستخدم األطفال األكبر سنًا كمیة قلیلة من معجون  لكل طفل فرشاة أسنان خاصة بھ.

باإلضافة إلى ذلك،  الخاصة بھم بالماء الجاري بعد تنظیف األسنان، وإعادتھا إلى مكانھا.یتعلم األطفال غسل فرشاة األسنان  األسنان.
 ال تنتقل األمراض المعدیة عن طریق فرشاة األسنان. یتم تغییر فرش األسنان بانتظام.

 حیث تُراعى تدابیر النظافة الصحیة. 

وتناول السكر بشكٍل متكرر  ناجم عن بكتیریا تسوس األسنان.فھذا المرض  نمو تسوس األسنان ھو أمٌر یحدث على المدى الطویل.
في حالة األطفال الصغار، تؤدي المشروبات المحالة، والعصائر التي یشربھا  یدعم االنتشار المفرط لمسببات أمراض التسوس.

  إلى تكّون ما یسمى بتسوس أسنان األطفال الصغار. األطفال بشكل متكرر طوال الیوم



 

 في الحضانات ھو أمٌر ھام.غسل األسنان 
یقوم القائمون على ھذه المؤسسات، والمدیرون، والمعلمون، والمربُّون النھاریون بطقوس تنظیف 

األسنان بالفرشاة یومی�ا بشكٍل جماعّي في الحضانات ومرافق الرعایة النھاریة لألطفال؛ لكي یُصبح ذلك 
 عادةً بین األطفال.

 

لذا، نطلب منكم دعمنا، وتشجیع األطفال على  ترغبون بالطبع أن ینمو طفلكم بشكل صحي. -األعزاء بوصفكم أولیاء األمور-وأنتم 
 ھدفنا المشترك ھو أن یتمتع األطفال بأسنان صحیة. تنظیف أسنانھم بشكٍل جماعّي كل یوم مع معلمیھم في الحضانة.

وفي أثناء  ، وأطباء األسنان المقیمون بزیارة المرافق بانتظام.لذلك، یقوم مستشارو الوقایة، وأطباء األسنان من خدمة الصحة العامة
 ذلك، یُجرى تدریب على تنظیف األسنان مع األطفال بطریقة مرحة، ویتم فحص األسنان، ومنح المزید من المعلومات إذا لزم األمر.

بك، أو یمكنك تحمیل المعلومات من الموقع:یمكن العثور على المزید من المعلومات في مركز الرعایة النھاریة، أو الحضانة الخاص   

www.lagz-bw.de 

األسئلة األكثر طرًحا مع إجابات تفصیلیة عن دعم صحة األسنان في مرحلة الطفولة المبكرة لآلباء، ومقدمي الرعایة،  •
 والمھنیین

 المؤسسات الداعمة للمنشور •
 قائمة وسائط اإلعالم الخاصة بموضوع صحة الفم واألسنان لألطفال •

  انضم إلینا لالستمتاع بابتسامة مشرقة خالیة من الشكاوى لطفلك.
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