املرحلة اخلام�سة

معجون األسنان

قدمى لطفلك معجون األسنان ودعيه ميسكه ويشم رائحته
ثم ضعى قطعة صغيرة بني يديه ودعيه يتذوقه ،وعلميه أن
اليبلعه.

كافئ طفلك عند
�إجتياز كل مرحلة

وزارة الصحــة
إدارة طب األس ــنان

مراقبــة صحـة الفـم واألسنان

ال يهــــم �إذا طـــال الوقت قــبل
�أن حتقــــــــقى تقـــــــــدم لإحــدى
املراحـــــــل ،وال تنتــــــــقلى �إىل

وضع طبقة رقيقة من املعجون

مرحلة قـــبل �أن يجتاز طفلك

املرحلة ال�ساد�سة
بعد امل��رور بكل امل��راح��ل السابقة ميكنك اآلن وض��ع طبقة
رقيقة من املعجون على الفرشاة وتنظيف أسنان طفلك
خطوة  ..خطوة.
فى النهاية كافئ نفسك فانت تستحقني الثقة وكل التقدير
على ذلك.

املرحـــــــــــلة التى ت�ســــــــبقها.

علميه أال يبلع املعجون

تفضلوا بزي ـ ـ ـ ــارة موقعنا

خطوة خطوة

يوم بعد يوم

لتنظيف �أ�سنان

طفل الداون
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عزيـــــــزتي الأم
�إن طفلك ي�ستحق �أن يتمتع بفم
�صحى �سليم ويتعني عليك �أن
ت�ساعديه فى ذلك.

خطوة خطوة ويوم بعد يوم لتنظيف �أ�سنان طفل الداون
املرحلة الأوىل

جذب اإلنتباه واللمس

إجلسى أن��ت مع طفلك أم��ام م��رآة وإج��ذب��ى إنتباهه إل��ى فمه
بالنظر إليه ،ضعى يديك على شفتيه ثم على شفتيك ،إفعلى
ذلك مبرح وكررى ذلك يوميا فى أوقات ثابتة.

املرحلة الثالثة

فرشاة األسنان

كررى اخلطوة األولى والثانية ،حاولى تفريش أسنانك أمام
طفلك ثم قدمى له فرشاة أسنان ناعمة وذات رأس صغير
ودعيه ميسكها ويلهو بها ،ضعيها على شفتيه (من اخلارج)
بنفس الطريقة فى املرحلة الثانية.

مثل كل األطفال
يحتاج طفلك أن تنظفى أسنانه مرتني
يوميا.
يحتاج أن ي���زور طبيب األس��ن��ان بشكل
دورى.
يحتاج أن تهتمى بتغذيته وتقللى من
إعطائه احللوى.
ماذا تفعلى إذا لم يُ َم ِكنك طفلك من تنظيف
أسنانه ؟
إليك هذه الطريقة التى تعتمد على تعويد الطفل

جذب إنتباه الطفل نحو الفم

املرحلة الثانية

الترطيب

ك��ررى اخلطوة األول��ى مع إستخدام فوطة نظيفة مبللة حول
إصبعك لترطيب شفتيه م��ن اخل���ارج م��ع ضغط خفيف وال
حتاولى إدخالها داخل فمه.
كررى ذلك يوميا فى أوقات ثابتة حتى يعتاد الطفل على ذلك.

حاولي تفريش أسنانك أمامه

املرحلة الرابعة

وضع الفرشاة فى الفم

حاولى وضع الفرشاة فى فمه قبل أن حتاولى تنظيف أسنانه،
سن  ..سن  ..خطوة  ..خطوة.
حركى الفرشاة بلطف وحاولى فعل ذلك بشكل مرح وفى
وجود أحد إخوته إن أمكن ،حيث مييل الطفل إلى التقليد.

بشكل تدريجى على عدة مراحل ،يعتمد النجاح على إتباع
ه��ذه امل��راح��ل بالترتيب امل��ذك��ور وع��دم اإلنتقال من مرحلة
إلى األخرى قبل التأكد من تقبل الطفل لهذه املرحلة ،قد
تستغرق كل مرحلة زمنا يختلف من طفل آلخر وقد نحتاج
إلى الرجوع إلى املرحلة السابقة .املهم أن تتحلى بالصبر
واإلصرار ألن طفلك يستحق منك هذه العناية.

محاولة ملس الفم بالفرشاة من اخلارج

حاولي وضع الفرشاة داخل فم الطفل

