 38لقاء طبي

z.abosido@alanba.com.kw

الثالثاء  3فبراير 2015

د.محمد دياب لـ «األنباء»:
ابتسامة هوليوود
أحدث عملية تجميل
لألسنان ..وتتم بتلبيس
السن بقشرة الفينيرز
أو اللومينيرز

ضيفنا
في سطور
د.محمد دياب إخصائي عالج وجتميل األسنان.
حاصل عل�ى دبلوم في عالج أقنية وجذور األس�نان،
ويعمل على تركيب التيجان واجلس�ور «التعويضات
الثابتة» ،وكذلك تركيب القشرة «الفينيرز واللومنيرز»،
كما أنه يعالج األس�نان واللثة بالليزر ،وكذلك تبييض
األسنان.

د.محمد دياب
إخصائي عالج

وجتميل األسنان

 %90من املرضى يفضلون التركيبات الثابتة على املتحركة ولكن هناك من ال يتحمل تكاليف الزراعة
كتبت :زينب أبو سيدو

ما أحدث ما توصلت
إليه عمليات جتميل
األسنان؟
٭ ابتسامة هوليوود أحدث
وأش���هر عملي���ة جتمي���ل
لألسنان وهي إما أن تكون
فينيرز أو لومينيز ،الفينيرز
ال ُيحك بالسن ويجري عن
طريق إزالة طبقة من السن
رفيعة جدا من طبقة املينا
من األمام ،وتلصق قشرة
الفينيرز فوق كل سن على
ح���دة ،أم���ا اللومينيز فال
ُيح���ك ابدا بالس���ن فيبقى
السن كما هو ونأتي بقشرة
رفيعة ج���دا نلصقها فوق
كل سن ،والقشرة هي مادة
السيراميك ولها مسمى آخر
وهو البورسالن واملريض
يختار اللون الذي يريده،
هناك عدة أس���باب لوضع
هذه القش���رة ،منها وجود
فراغات بني االسنان فنقفلها
بهذه القش���رة او ان تكون
احلشوات قدمية جدا تكون
موج���ودة على االس���نان
ويرغب املري���ض بتغيير
ابتس���امته كلها ورمبا كان
هناك اعوجاج باالس���نان،
مثال بروز السن إلى األمام،
وتراجعه إلى اخللف ورمبا
كان ل���ون االس���نان مييل

لألسنان أهمية خاصة في حياة االنسان
س���واء على الصعيد النفسي أو اجلسدي
الصحي ،وتكاد تكون مقدمة كل شيء ،فهي
التي حتدد طبيعة االبتسامة ومدى جمالها،
وتأثيرها في قلوب اآلخرين ،كما أنها مقدمة
اجلهاز الهضمي ،املسؤول األول عن صحة
اجلسم وسالمته ومنوه.
إذا صحت األسنان صح اجلسم كله فاملضغ
السليم أساس لصحة املعدة.
وعالوة على ذلك ،يؤكد األطباء ارتباط
التهابات األس���نان بالتهابات غشاء القلب
أحيانا ،حيث كش���ف الط���ب احلديث ان
اجلراثيم املمرضة في األس���نان قد تنتقل
الى القلب وتصيبه.
وخالل لقائن���ا اخصائي عالج وجتميل
االسنان الدكتور محمد دياب في انترناشيونال
كلينك أكد أن «ابتسامة هوليوود» هي أحدث
وأشهر عمليات التجميل لألسنان والكثير من
الشباب والفتيات يقبلون على هذا النوع من
العالجات ،للحصول على ابتسامة
جميل���ة تعك���س
صح���ة االس���نان
ونصاعتها.
وح���ول زراعة
االس���نان اوضح
الدكت���ور دياب انها
اصبحت من العمليات
اآلمن���ة جدا وهي
عبارة عن وضع
برغي مصنوع من
مادة التيتانيوم في
عظم الفك وبعد ان
يلتئم مع العظم
ألوان التركيبات
يتم تركيب السن
اخلزفية البيضاء
عليه.
فإلـــــــــــــ���ى
التفاصيل:

ما املدة الالزمة للتعود
على طاقم األسنان؟
٭ من اس���بوع الى ثالثني
يوما النه م���ن الصعب ان
يتعود املريض على طاقم
االسنان في البداية لوجود
جسم غريب داخل جسمه،
فيحتاج الى تعديل خاصة
اذا كان يضغط على اللثة،
فنحك منه قليال ،او ان الطقم
يؤمله لش���عوره بانه غير
ثابت ،وحت���رك من مكانه،
فنعود وجنري عملية تبطني
من الداخل حتى يثبت ،لذلك
يأتي املريض عدة زيارات
بعد اس���بوع ال���ى طبيب
االسنان بعد التركيب وبعد
وضع طقم االسنان العلوي
او السفلي للمتابعة.

								
د.محمد دياب يحاور الزميلة زينب أبو سيدو

الزيارة الدورية
لطبيب األسنان
ضرورية جداً..
وتتم كل ستة
أشهر ملتابعة وضع
األسنان واللثة
زراعة األسنان
عبارة عن برغي
مصنوع من مادة
التيتانيوم وهي آمنة
جداً إذا وضعت
في عظم اإلنسان
أو جسمه
نسبة الفشل
في غرسات األسنان
من  10إلى %20
ويكون مترافق ًا مع
أسباب عديدة من
املريض أو الطبيب
نفسه

الى االصفرار أو لون آخر
وهن���اك مرضى ال يحبون
التقومي ،فنفضل ان نركب
هذه القشرة.
هل نحن بحاجة إلى
زيارة دورية لطبيب
األسنان؟
٭ الزيارة الدورية لتطبيب
األسنان تكون كل ستة أشهر
ملتابع���ة االس���نان واللثة
وصحة الفم بش���كل عام،
وخاصة املدخنني فإذا حدث
تسوس أو نخر نستدركه
قبل االستفحال ،النه رمبا
وصل إلى العصب واحتاج
املريض إلى عالجه ورمبا
أدى إلى قلع السن.
يترافق مــــع هذه الزيارة
الروتيني���ة تنظيف دوري
لألسنان يس���اعدنا علـــى
إزالة طبق���ة اجليــــر التي
قد تسبب نزيفا للثـــــة ،أو
رائحة كريهة ونفسا كريها
للمريض ،تس���اعدنا هذه
الزيارة عل���ى إزالة البالك
من داخل الفم.

وهن���اك زراعة االس���نان،
ونحن نخلع الس���ن عندما
ال يكون هناك مجاال لعالج
العصب ،وال مجال للتركيب
فوقها.
بعد خلع الس���ن يأتي
دور التعوي���ض ،وه���و
زراعة أو تركيبات ،فهناك
دواع للتركيب���ات ،وهناك
دواع للزراع���ة ،والزراعة
اإلقبال عليه���ا أكثر وهي
عب���ارة عن برغي مصنوع
من مادة التيتانيوم ،وهي
آمنة جدا ،نستطيع وضعها
بعظم اإلنسان وبجسمه وال
توجد اي اعراض أو مشاكل
تسببها جلسم اإلنسان.
بعد غرسها داخل العظم
بعد اخللع ،ننتظر الى ان
يلتئم العظم مع الزراعة وهي
تأخذ من شهرين الى ستة
شهور وبعد ذلك تأتي مرحلة
التركيب فهي مرحلة مكملة
للزراعة ونأخذ القياسات
مرة اخرى للمريض وجنري
تركيبا يدخل بالزرعة التي
كنا اجريناه قبل شهرين.

موانع تبييض األسنان

فشل غرسات األسنان

هل هناك موانع متنع
تبييض األسنان
املفقودة «املعوضة»
وما هي أفضل
الوسائل لذلك؟
٭ بالطب���ع متن���ع ألن
التعويض���ات الثابت���ة
املصنوع���ة م���ن م���ادة
السيرامك ،أو من البورسالن
ال ُتبيض ،فمادة السيرامك
أو اخلزف أو البورسالن ال
يعمل التبييض بها.

هل يحدث احيانا
فشل لغرسات
األسنان؟
٭ نعم هناك تقريبا من %10
  %20من الغرسات يحدثبها فشل ،ويكون مترافقا مع
أس���باب عديدة رمبا كانت
من املريض او من الطبيب
نفسه.
ج���م���ي���ع امل����رض����ى
يستطيعون عمل غرسات
ولكن املرضى بداء السكري
نكون حذرين جدا معهم
فرمبا تتعرض الغرسات
للفشل اذا ل��م يتناولوا
دواءه���م بانتظام وكذلك
املدخنون ،فالتدخني يسبب
فشال ذريعا في الزرعات

ما مميزات التركيبات
على غرسات االسنان
عن التركيبات
األخرى؟
٭ هن���اك تركيبات عادية،

(أحمد علي)

التي جنريها لذا عليهم ان
يحافظوا على الغرسات حتى
ال تتعرض للفشل.
ماذا اذا احتاج
مريض السكري
إلجراء عملية في
الفم؟
٭ مادام السكري يعالج منه
املريض فال توجد مشاكل
عند اجراء تركيبات او زراعة
او اي عملية في الفم ،على ان
يكون متحكما في السكر.
هل يؤث���ر وجود حمل
على طريقة العالج؟ وهل
من الضروري اخبار طبيب
األسنان؟
٭ بالطب���ع عندم���ا تكون
املريض���ة حام�ل�ا نبتعد
عن االشعة وذلك لتكوين
اجلن�ي�ن وبالنس���بة للثة
تتعرض احلامل بس���بب
تغيير الهرمونات في جسمها
لاللتهاب ،وهذا مرض دارج،
فتنظيف األس���نان للمرأة
احلامل مهم واذا اضطررنا
العطائها بنجا نحاول بقدر
االمكان التعامل معها بحذر
خاصة في الثالثة ش���هور
األولى ،فمشاكل االسنان كلها
من نخر وتسوس وحشوات
جتميلية وتنظيف اسنان
وتنظيف لثة نعاجلها بأقل
ضرر وبعيدا عن استخدام
االشعة.
طاقم األسنان
كيف نعتني بطاقم
األسنان؟
٭ يزيل املريض الطقم في
نهاية الي���وم ،ويضعه في
ماء ونضيف ل���ه محلوال
متواف���را بالصيدلي���ات
وتنظيفه بفرش���اة اسنان
وعند املدخنني يكون طقم
األسنان مليئا بالصبغات
واأللوان البنية.

ما البدائل املقترحة
للمريض الذي
ال يفضل طاقم
األسنان؟
٭ اذا كان املري���ض قادرا
ماديا على تركيب أس���نان
ثابتة ،النها افضل صحيا،
يستطيع ان يستغني عن
الطاق���م بالزراع���ة ،وهي
غرسات األسنان.
فاذا استطعنا تعويض
الفك العلوي بشكل عام بان
نضع زرعات بعدد  6الى 12
زرعة بالفك الواحد ،ميكن ان
يعوض املريض عن الطقم
املتحرك ولكن كتكلفة رمبا
تك���ون مرتفعة كثيرا على
املريض.
فرشاة األسنان
ما املواصفات املثالية
لفرشاة األسنان؟
٭ الفرشاة عدة انواع وعدة
اشكال وهي تقسم الى ناعمة
او وسط او خشنة بشكل
عام.
هن���اك ح���االت معينة
تستدعي استخدام الفرشاة
الناعم���ة وه���ي للمرضى
املصابني بالتهاب اللثة الن
الفرشاة الناعمة ال تضغط
عل���ى اللثة وأم���ا املريض
العادي الذي ال توجد لديه
مشاكل ننصحه باستخدام
الفرشاة الوسط او العادية
وبالنسبة لطريقة االستعمال
فيجب حتريك الفرشاة من
اعلى الى اسفل عند تنظيف
االسنان العلوية ،ومن اسفل
الى اعل���ى عن���د تنظيف
االس���نان الس���فلية وعدم
حتريكها بطريقة عرضية،
مع عدم الضغط على اللثة
ويستغرق تنظيف االسنان
دقيقتني.
في أي عمر يجب
على الطفل البدء في
استخدام فرشاة
األسنان؟
٭ من ثالث الى اربع سنوات
تقريبا ،على الوالدين تعليم
اطفاله���م وارش���ادهم الى
طريقة اس���تعمال الفرشاة
وهناك ف���رش معينة لهم
بألوان وعلى اشكال مختلفة
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بقلم طبيب
د.إيمان البشبيشي

عالج اخلوف

بالطب البديل

أنواع غرسات األسنان الصناعية
التعويض الصناعي في حالة فقدان سن واحدة:

في الس�ابق كان عالج هذه احلاالت الوحيد ،هو اجلهاز اجلزئي املتحرك ،اما اليوم فيمكن ان

لقد أصبح باإلمكان تعويض حاالت فقدان س�ن واحدة دون احلاجة الى برد االس�نان السليمة

يرمم عند الفقد عن طريق وضع عدة غرسات الستعاضة جذور االسنان املفقودة والتي بدورها

املجاورة بغية حتميلها جس�را ،وذلك عن طريق اس�تخدام غرسات االسنان ،كتعويض جلذر

حتمل اسنانا صناعية ثابتة.

السن املفقود والتي بدورها سوف حتمل السن الصناعية.

التعويض الصناعي في حالة فقدان االس�نان الكلي الحد او كال الفكني :في السابق كان العالج

التعويض الصناعي في حالة فقدان عدة اس�نان متجاورة :في بعض حاالت فقدان عدة اس�نان

الوحيد لهذه احلاالت هو صنع جهاز االستعاضة الكلي املتحرك اما اليوم فقد اصبح من املمكن

طبيعية ال ميكن استخدام اجلسور الثابتة لتعويضها السباب عدة.

استخدام غرسات االسنان الستعاضة جذور االسنان املفقودة لتحمل اسنانا صناعية ثابتة.

لتعويدهم على استعمالها
مع معجون االسنان فالتعليم
واالرشادات والتوعية مهمة
في هذا العمر.

التهاب العصب
ما سبب التهاب
العصب؟
٭ ميكن أن يلتهب العصب
نتيجة للتسوس العميق أو
نتيجة صدمات عنيفة على
السن ،عندما يكون العصب
تالفا تقوم البكتيريا بالتكاثر
داخل السن ،مسببة التهابات
أو خراجا.
واخل���راج عب���ارة عن
تقيح���ات وخالي���ا تالفة،
وفضالت البكتيريا.
وميكن أن يس���بب هذا
اخل���راج أو االلتهاب آالما
ح���ادة جدا كم���ا ميكن أن
يس���بب تورما أو انتفاخا
جرثوميا ،ميكن له أن ينتشر
في الوجه او الرقبة ،كما قد
يسبب ذوبان العظم حول
األسنان ،وميكن أن يؤدي
اخلراج وااللتهاب الس���ني
املزمن الى خلق قناة للخراج
تذيب كل ما في طريقها من
عظم ولثة وجلد.

التركيبات الثابتة والمتحركة
ملاذا يستخدم أطباء
األسنان طرقا أخرى
مثل التركيبات
الثابتة واملتحركة بدل
غرسات األسنان؟
٭ كما ذكرنا سابقا حسب
رغب���ة الش���خص و%90
تقريبا من املرضى يفضلون
التركيب���ات الثابت���ة على
التركيبات املتحركة ولكن
ما يعيقنا هو املاديات الن
بعض املرضى ال يستطيعون
حتمل تكاليف الزراعة ،كما
يعيقنا ايضا الصحة العامة
للمريض بشكل عام.
فــــاذا استطاع املريض ان
يركـب زرعات ،فهـــو افضل
له ،ويريحه ويفــيده اكثر
من التركيبات املتحركة التي
تسبـب تغييــرا في طريقة
ال���كالم ،وطريق���ة الطعام
فالزرعات تبقى األفضل.
ما سبب نزف اللثة
أثناء تناول الطعام او
التفريش او استعمال
اخليط؟
٭ السبب الرئيسي وجود
طبق���ة الب�ل�اك أو وجود
اجلير الذي يتكون بشكل
عام ف���وق اللثة وهو الذي
يسبب االلتهاب لذلك كلما
حاول املريض ان يستعمل
الفرش���اة او اذا مس اللثة
اي ش���يء تصاب بالنزيف
لذلك التنظيف الدوري كل
ستة شهور مهم جدا ،لتجنب
التهاب اللثة ،ونزفها بسبب
وجود اجلير الذي يحتاج
الى تنظيف.
هل يكون مظهر
التركيبات املثبتة
على غرسات األسنان
كاألسنان الطبيعية؟
٭ بالطبع هنا يحدث تعاون
بني طبيب األسنان ومختبر
األسنان ،العطاء شكل جميل
وطبيعي جدا لألسنان ،وفي
الوقت نفسه يختارون اللون
مع���ا لوجود ع���دة ألوان
فيختارون اللون الطبيعي
العطاء املظهر القريب جدا
من األسنان الطبيعية.
العناية بالغرسات
كيف يستطيع
املريض العناية
بغرسات األسنان؟
٭ غرسات األسنان واألصح
ان تقول انه���ا التركيبات
املوجودة فوق الغرس���ات
يج���ب ان نعتن���ي به���ا
كاألسنان الطبيعية متاما من
تنظيف بالفرشاة واملعجون
واستعمال اخليط او اعواد
التنظيف او استعمال سائل
املضمض���ة واال ستفش���ل
الغرس���ات وتس���بب عدة
مشاكل.

وجود البالك أو اجلير يؤدي إلى نزف اللثة عند تناول الطعام

ما ايجابيات وسلبيات
الزرعات البديلة
لألسنان؟
٭ االيجابي���ات اكث���ر من
الس���لبيات وليست هناك
سلبيات عدا اذا حدث فشل
للزراعة ،رمبا تعود الزرعة
للتحرك وتقع والفشل له
اس���باب كثيرة ولكن قلما
يحدث.
اما االيجابيات فاملريض
يستطيع االبتسامة وكذلك
مضغ وطحن الطعام بقوة
عادية وتعود له ثقته بنفسه
بعد تركيب االسنان.
الحشوات المعدنية
هل من االحتمال
االصابة بحساسية
من احلشوات
املعدنية؟
٭ احلش���وات املعدني���ة
من أقدم احلش���وات التي
نستخدمها وهناك اشخاص
الى اآلن يستخدمونها وهي
تتمي���ز بقوته���ا ومتانتها
وعيبها الوحيد هو الشكل
وآخر م���ا توصل اليه طب
االس���نان ان تعوض هذه
احلشوات بحشوات بيضاء
او حش���وات خزفية تركب
بدل احلشوات املعدنية التي
مازالت تس���تخدم الى اآلن
وبشكل كبير جدا ولكنها
ال تس���بب اي ن���وع من
احلساسية.
متى يلجأ الطبيب الى
عالج عصب األسنان؟
٭ اذا كان التسوس
عميق���ا لدرجة انه
ادى الى موت عصب
او ل���ب الس���ن،
فهن���ا يلج���أ
الطبي���ب الى
عالج عصب
السن ،وذلك

من خ�ل�ال اج���راء عملية
يتم فيها استئصال عصب
السن املصاب ،بعدها يتم
وضع حشوة محكمة ملنع
اي تسربات من الفم داخل
الس���ن ،وقد يرى الطبيب
املعالج انه من الضروري
وض���ع تاج بع���د معاجلة
العصب.
ولفهم عالج السن ال بد
من معرفة الشكل التشريحي
للس���ن ،داخل الس���ن
وحت���ت طبقة املينا
البيض���اء وكذلك
طبقة العاج الصلبة
نسيج طري يعرف
بالل���ب أو عصب
الس���ن ويحتوي
على أوعية دموية
وأعص���اب وكذلك
انسجة أخرى ،ويقوم
عصب السن بتكوين
االنس���جة الصلب���ة
احمليط���ة بالس���ن،
وميتد عصب السن من
تاج السن إلى رأس
ا جل���ذ ر ،

حيث يرتبط باالنس���جة
احمليطة باجلذر ،ويش���كل
عصب الس���ن أهمية بالغة
خالل فترة تكون الســــن،
ولذلك فإن السن تستطيع
البق���اء م���ن دون عصب،
بعد اكتمال تكوينها ،وذلك
الرتباطها باالنسجة احمليطة
بها.

الفرشاة ثالثة
أنواع ..ناعمة
ووسطى وخشنة..
ويستعمل املرضى
املصابون بالتهاب
اللثة الفرشاة
الناعمة
اخلراج عبارة
عن تقيحات
وخاليا تالفة
وفضالت البكتيريا
ويسبب آالم ًا حادة
وتورم ًا وانتفاخ ًا
جرثومياً

ما أعراض التهاب
اللثة؟
٭ نزف اللث���ة الدائم عند
التفري���ش او عند ملس���ها
واحمرار اللثة حول االسنان
وتضخم اللثة ورائحة الفم
الكريهة واأللم املستمر أو
املتقطع في اللثة بحس���ب
شدة احلالة.
مراحل زرعات األسنان
كيف جتري عملية الزرع؟
٭ الزرعات توضع مبكانها،
على مراحل عدة ،في املرحلة
األول���ى توضع الزرعة من
التيتانيوم في املكان العظمي
في الفم وننتظر شفاء العظم
وتداخل���ه ح���ول الزراعة
ليتحد معه���ا ،ويصبحان
جسما واحدا.
وه���ذه املرحلة تتطلب
االنتظ���ار فترة م���ن  4ـ 6
أشهر واجلس���م البشري
يعتب���ر التيتانيوم كما لو
أنه جذر السن فيقبله بشكل
جيد دون التحسس منه ألن
التيتانيوم عنصر خامل ،بعد
فترة االنتظار وتداخل العظم
بش���كل جيد حول الزرعة
نقوم بتثبيت قطعة أخرى
فوق الزرع���ة والتي
ستكون الدعامة التي
ستحمل األسنان
الصناعية ،تاجا
أو جســــــرا،
أو طقــــــــم
أسنان.

اخلوف هو شعور قوي ومزعج جتاه خطر ،اما حقيقي
او خيالي ،اخلوف هو العدو االعظم لالنسان ،فاخلوف
هو السبب وراء الفشل واملرض وخلل العالقات
االنسانية .ويخاف ماليني الناس من املاضي ،واملستقبل،
والشيخوخة ،واجلنون ،واملوت ،ولكن اخلوف ما هو اال
فكرة في عقلك الباطن ،وهذا يعني انك تخشى افكارك،
وميكن تقسيم اخلوف الى نوعني:
٭ خوف موضوعي :وهو الذي ينشأ نتيجة خطر حقيقي،
يهدد حياة االنسان ،او سالمته او اقرب الناس اليه
كأطفاله.
٭ خوف غير موضوعي (رهاب) او خوف مرضي :وهو
الذي ينشأ عن مواقف ال تهدد االنسان بأخطار حقيقية
كاخلوف من الظالم او اخلوف من االماكن املغلقة او
املرتفعة.
وقد يأخذ اخلوف شكل الرهاب ،كاخلوف من الطائرة او
االماكن املرتفعة او املغلقة ،او احليوانات ،قد يكون اخلوف
من املوت او املرض وقد يكون اخلوف مصحوبا بالقلق،
وهو توقع حدوث امر سيئ ،ومن اعراضه التوتر وخفقان
القلب وجفاف احللق.
في الواقع ،هناك خوف طبيعي وخوف مرضي ،فاخلوف
يعتبر ردة فعل طبيعية لدى االنسان جتاه اي تهديد
قد يعرض حياته للخطر ،وتعتبر اللوزة الدماغية اجلزء
اخلاص في الدماغ والتي تراقب باستمرار ورود اي
اشارات خطر من حواس االنسان ،بحيث يستطيع التنبه
ألي مخاطر قد حتيط به بسرعة كبيرة ،بينما اخلوف
املرضي على العكس متاما ،فقد يصبح الناس خائفني
بسبب حوادث مؤملة ومخيفة حدثت لهم في املاضي.
ويتأثر إنشاء اخلوف في البشر بالتأثيرات الثقافية
والتجارب التاريخية ،خصوصا خالل مرحلة الطفولة بعد
وقوع حادث خطير.
ويستطيع الطب البديل ان يعالج اخلوف وتكون اخلطوة
االولى بتصوير الهالة للتعرف على اماكن الضعف
والثقوب في الهالة والتي تعطي مؤشرات عن حالتك
الصحية والنفسية ،وبناء على تصوير الهالة وحالتها يتم
وضع العالج املناسب ،والذي يعتمد على تقنيات الطب
البديل ،مثل العالج بقطرة املطر او الهيموباثي او العالج
باأللوان او االحجار او الريكي وغيرها من تقنيات وطرق
الطب البديل الكفيلة بتقوية هالتك ،وسد الثقوب التي تنفذ
منها الطاقة السلبية ،وبالتالي يستطيع االنسان ان يحيا
حياته في سالم وتوازن وصحة ويتغلب على اخلوف.
٭ إخصائية الطب البديل

حتى يحب أطفالنا تفريش األسنان

متى نبدأ؟
٭ قبل بزوغ أس���نانه باس���تخدام قطعة ش���اش مبللة باملاء
للتخلص من آثار احلليب وبقايا الس���وائل املعطاة للطفل في
ش���هوره األولى مع احلرص على اعطائه رضعة ماء بعد كل
وجبة يتناولها.
٭وبعد ظهور األسنان يجب البدء باستخدام فرشاة اسنان ذات
رأس صغيرة وشعيرات ناعمة والقليل من معجون األسنان مع
التأكد من قدرة الطفل على عدم بلعه ،او االكتفاء باستخدام فرشاة
أسنان مبللة واملرور على جميع أسطح األسنان والتخلص من
بقايا الطعام واحلليب وتوجد حاليا في األسواق أنواع من فرش
األسنان ذات الرؤوس الصغيرة التي تناسب حجم جتويف فم
الطفل وهناك ما يلبس باإلصبع لسهولة االستخدام.
كيف نحفز أطفالنا وننمي هذه العادة لديهم؟
٭ يجب ان يكون الوالدان قدوة حس���نة له���م في اهتمامهما
وحرصهما على تفريش اسنانهما.
٭ ميكن االستعانة بالقصص املسلية التي حتثهم على احملافظة
على صحتهم الفموية ما أمكن.
٭ كذلك اصطحاب الطفل لكي يختار فرش���اة أسنانه بنفسه
وإعطائه فكرة عن أنواع فرش األسنان.
٭ تشجيع الطفل بالهدايا واملكافآت وامللصقات عند كل تفريش
أس���نان مثالي مع اس���تخدام عبارات أو أناشيد حتكي كيفية
تنظيف االسنان والعناية بها مما يساهم في تعليمه الطريقة
الس���ليمة وتعزيز ثقته بنفس���ه حتي تصبح عادة التفريش
عادة يومية لديه.
٭ نحذره من أخطار تس���وس األسنان وننمى لديه الشعور
بأنه عدو س���وف يجعل اسنانه سوداء اللون بدال من ناصعة
البياض وارتباط ذلك بشعوره باأللم إذا لم ينظفها مما يوجد
لديه دافعا قويا للحرص على تنظيف اسنانه بشكل يومي.
٭ ندعه يفرش اسنانه بنفسه ومن ثم نقوم بتفريش أسنانه
للتأكد من املرور على جميع األسطح.
٭ وميكن ايضا اللجوء إلى أسلوب تبادلي يجعل الطفل يقوم
بتنظيف أسنان األم بفرشاتها ثم العودة إلى تنظيف أسنانه
بفرشاته.
همسة إلى كل أم
إن تفريش أسنان الطفل هو مس���ؤولية األم حتى يتمكن
من كتابة اس���مه بنفس���ه أو حتى يبلغ الطفل  8سنوات من
عمره حينها جتب عليها مراقبته والتأكد من قيامه بالتفريش
الصحيح وذلك ألن قدرة الطفل على حتريك فرش���اة األسنان
بالشكل الصحيح ال تكون مكتملة قبل ذلك.
٭ يجب اس���تخدام كمية قليلة من معجون األس���نان بحجم
حبة البازالء.
٭ ضرورة اس���تبدال فرشاة األس���نان كل ثالثة أشهر أو عند
تلف شعيراتها.
٭ ألي استفس���ار ال تترددي عزيزتي األم في س���ؤال طبيب
األسنان في أقرب مركز للبرامج املدرسية.

