
الحمل أثناء  الفم  صحة 

والطفل لألم   نصائح 



الفم صحة  أهمية 

 صحة الفم الجيدة أثناء الحمل تعد من األمور الهامة لضامن رفاهية األم بشكل عام، فضالً عن
أنها تدعم منو األسنان الصحية لدى الطفل

 .حيث أن هناك تغرّّيات تحدث أثناء الحمل تؤثر عىل جسم املرأة وعىل تجويف فمها
 ويؤثر هذا التغيرّي يف التوازن الهرموين وموامئة الجهاز املناعي وعادات األكل توثر أيًضا عىل
 األسنان ودواعم األسنان. فعىل سبيل املثال، قد يؤدي النمو املتزايد للطفل يف رحم األم إىل
 تناول العديد من الوجبات الخفيفة الصغرّية. وإىل جانب ذلك، يتغرّي تكوين وكمية اللعاب

 الواقي أثناء الحمل. مام يُزيد من خطر اإلصابة بتسوس األسنان. ومن املمكن أن يحدث تلف
 لطبقة املينا أيًضا بسبب القيء، وهو أمٌر شائع بني الحوامل. حيث تعاين العديد من الحوامل
 من لثة حساسة وحمراء ومنتفخة. ومن ثّم، يُوىص بالحفاظ عىل مواعيد زيارة طبيب األسنان

أثناء الحمل واالهتامم بنظافة الفم بعناية مع تنظيف األسنان بالفرشاة يوميًا



الفم صحة  أهمية 

العناية باألسنان

● غسل األسنان بالفرشاة مرتني يف اليوم، صباًحا ومساًء، بعد تناول الطعام مبارشة

● العناية باملناطق بني األسنان باستخدام خيط تنظيف األسنان / فرشاة تنظيف املناطق  

● استخدام معجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد

● يُمكن أيًضا استخدام غسول الفم 

يف عيادة طبيب األسنان

● زيارة واحدة عىل األقل لطبيب األسنان أثناء فرتة الحمل 

● توضيح الحاجة للعالج 

● عالج األسنان التي تحتاج إىل عالج   

● تنفيذ التدابرّي الوقائية 

بني األسنان 

(PZR) تنظيف األسنان االحرتايف

● تنظيف األسنان االحترافي لمرة واحدة على األقل أثناء الحمل 

● التوعية والتدريب على النظافة الصحية للفم 

● )إذا لزم األمر، تقليل الجراثيم يف تجويف الفم )املعالجة بفلوريد الكلورهيكسيدين 

التغذية

● تناول املياه كمرشوب 

● تناول الحلويات/األطعمة الحمضية يف الوجبة الرئيسية فقط 

● تناول األطعمة الصديقة لألسنان )منتجات الحبوب الكاملة، الفاكهة / الخرضوات يف كل وجبة 

● مضغ علكة العناية باألسنان بعد الوجبات

www.dge.de جمعية التغذية األملانية، شبكة الصحة الحياتية عىل الرابط ●

تقليل تناول السكريات)



Zahnärztliche Untersuchung/فحص طب األسنان )التاريخ)

Professionelle Zahnreinigung/تنظيف األسنان االحرتايّف )التاريخ)  

Folgetermine/مواعيد املتابعة )التاريخ)

Kontrolltermin/موعد الفحص واملشورة حتى نهاية الحمل مع إصدار بطاقة طب أسنان األطفال
)التاريخ)

Erster Zahnarztbesuch Kind/زيارة الطفل األوىل لطبيب األسنان يف السنة األوىل من عمره      
)التاريخ)

Terminübersicht/نظرة عامة عىل مواعيد األم والطفل
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