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LA SALUTE ORALE

دليل للوالدين

GUIDA PER I GENITORI

صحة الفم

LA SALUTE ORALE

، اللمس،التذوق
ّ ،الشم
ّ ، االبتسام، وهي تشمل القدرة على التكلّم،صحة الفم متعددة األوجه واألشكال
 كل ذلك مع القدر املناسب. االبتالع والتعبري عن جمموعة واسعة من املشاعر من خالل تعابري الوجه،املضغ
.الوجهية- دون أمل او انزعاج انجتني عن أمراض اجملموعة القحفية،من الثقة
االبتسامة الجيدة تجعلنا أكثر ثقة بأنفسنا عندما نتواصل مع العالم الخارجي
La salute orale è poliedrica e multiforme e include la capacità di
parlare, sorridere, annusare, gustare, toccare, masticare, deglutire e
trasmettere una gamma di emozioni attraverso le espressioni del viso. Il
tutto con la giusta dose di sicurezza, senza dolore o disagio derivanti da
malattie del complesso craniofacciale.
Un buon sorriso ci rende più sicuri di noi stessi quando ci relazioniamo
con il mondo esterno.

ما نفع األسنان ؟

A CHE COSA SERVONO I DENTI?

. على تقطيعه وعلى فرمه،تساعد على التقاط الطعام
.جتعلنا نبتسم فرحني
متكننا من التكلّم بشكل صحيح ومن لفظ كل كلمة
.بصورة واضحة

• Ad afferrare, tagliare, sminuzzare il
cibo.
• A sorridere felici.
• A parlare bene e a pronunciare
chiaramente ogni singola parola.

كم هو عدد أسناننا ؟

?MA QUANTI DENTI ABBIAMO
القاطع
الناب /
الطاحن /

/

سن حليب
ّ
الطاحن األمامي
الطاحن /
ضرس العقل /
/

القاطع
الناب /

سنّاً دائمة

/

سّن
جنتاز مجيعنا مرحلتني من التسنني :املرحلة األولية واملرحلة الدائمة اليت جتري بني ّ
السادسة والثامنة عشرة.
األسنان األولية
.ميلك األطفال  20سناً أولياً
األسنان الدائمة
عندما نبلغ الثالثة عشرة من العمر يصبح لدينا  28سناً من أصل الـ 32اليت ميلكها البالغون.
األضراس الثالثة املعروفة أيضاً ابسم اضراس العقل هي آخر األسنان النابتة.
Tutti noi abbiamo due dentizioni: quella primaria e quella
permanente che compare tra i 6 e i 18 anni.
I DENTI PRIMARI
I bambini hanno 20 denti primari.
I DENTI PERMANENTI
A 13 anni avremo 28 dei 32 denti degli adulti. Gli ultimi a
spuntare sono i terzi molari detti anche denti del giudizio.

ما نفع أسنان الحليب ؟

A CHE COSA SERVONO I DENTI DA LATTE?

•تجعلنا نبتسم
النمو بشكل سليم
•تساعدنا على األكل بصورة جيدة وبالتالي على
ّ
•تش ّكل قاعدة لظهور األسنان الدائمة في وقت الحق

• A sorridere
• A mangiare bene e, quindi, a crescere bene

•A fare da impalcatura per l’eruzione dei futuri denti
permanenti

! يجب االنتباه ألول طاحن دائم

ATTENZIONE AL PRIMO MOLARE PERMANENTE!

يظهر الطاحن الدائم األول يف سن السادسة وينمو خلف أسنان احلليب
.للتسوس يف مرحلة مبكرة
ّ يتعرض لإلمهال و
ّ  غالباً ما،ومبا أنه خيتفي وراءها ابلضبط

Il primo molare permanente erompe a sei anni crescendo dietro i denti da latte.
Proprio perché nascosto viene spesso trascurato e si caria precocemente.

! لذلك وجب االنتباه
Attenzione,
quindi!

من هم أعداء األسنان ؟

CHI SONO I NEMICI DEI DENTI?

! البكرتاي هي أعداء األسنان احلقيقية
. هتاجم املينا واللثة.إهنا خفية لكنها خطرة للغاية

ماذا تفعل البكتيريا ؟

 جتتمع أبكملها.عندم تكون البكترياي مليئة ابلسكرايت تصبح أيضاً أكثر صالبة
.لتشكل شريطاً حيوايً فتولّد طبقة تعرف ابسم اللوحية البكتريية

واآلن ماذا يحصل ؟

!  التسوس:هتاجم اللوحية البكتريية اللثة ومينا األسنان فتشكل رويداً رويداً حفرة

I batteri sono i veri nemici dei denti! Sono invisibili ma molto
pericolosi. Attaccano lo smalto e le gengive.
Che fanno i batteri?
Quando i batteri sono pieni di zuccheri, diventano ancora più
resistenti. Tutti insieme si organizzano in biofilm e creano uno strato
chiamato placca batterica.
E adesso che cosa succede?
La placca batterica attacca le gengive e lo smalto dei denti
formando piano piano un buco: la carie!

تسوس

! أحد أكثر األمراض شيوعا ً هو التهاب دواعم األسنان

UNA DELLE PATOLOGIE PIÙ FREQUENTI È LA PARODONTITE

.التهاب دواعم األسنان هو التهاب خطري يصيب اللثة
 من املمكن أن تتسبّب يف سقوط،إذا امهلت ملدة طويلة
.األسنان إضافة إىل مشاكل صحية اخرى

ما هو التهاب دواعم األسنان ؟
Che cos’è la
parodontite?

La parodontite è un'infezione grave delle
gengive. Se trascurata per molto tempo,
può portare alla perdita dei denti oltre che
ad altri problemi di salute.

بماذا تقتات البكتيريا ؟

CHE COSA MANGIANO I BATTERI?

.تغتذي البكترياي على السكر الذي جتده يف قطع الطعام العالقة بني األسنان عندما أنكل
عدو األسنان
ّ ،كثرة السكر
I batteri si nutrono dello zucchero che trovano nei pezzetti di cibo incastrati fra i denti quando
tutti noi mangiamo.
Troppo zucchero, nemico dei denti.

تسوس

السكريات

GLI ZUCCHERI
أكثرها شيوعا ً هي
الغلوكوز

الفروكتوز
اللكتوز
سكّاروز

في أية أطعمة ومشروبات نجدها
:العسل
يحتوي على فروكتوز وغلوكوز
:الفاكهة
تحتوي على فروكتوز وغلوكوز
:الحليب
يحتوي على لكتوز
:السكّاروز

هو السكر المستخدم في المطبخ

I più comuni sono:

Quali cibi e bevande li contengono:

GLUCOSIO

Miele: contiene fruttosio e glucosio

FRUTTOSIO

Frutta: contiene fruttosio e glucosio

LATTOSIO

Latte: contiene lattosio

SACCAROSIO

È lo zucchero da cucina

السكريات

GLI ZUCCHERI
األطعمة المدرجة في القائمة هي بعض أمثلة عن األطعمة التي تحتوي على كمية من الس ّكريات أكثر بكثير مما نعتقد عادة ،أو عن
تلك التي تفاجئنا ألنهه يُعتقد عامة بأنها ال تحتوي أبدا ً على السكريات ،بينما تحتوي ولو على كمية ضئيلة منها .يجب أن نعلم بأن
كل ملعقة من السكر (الس ّكاروز) تعادل ما يقارب  5غرامات 20 ،كيلوحريرة.
المقادير معروضة وفقا ً لألجزاء/الوحدات ،مع تحديد الكمية
Gli alimenti elencati sono alcuni esempi di cibi che contengono molti più zuccheri di quanto solitamente si
pensi, oppure di quelli che ci sorprendono perché, comunemente, si crede che non ne contengano affatto,
mentre ne hanno una seppur modesta quantità. Teniamo presente che un cucchiaino di zucchero
(saccarosio) equivale a circa 5 grammi, 20 kcal. I valori sono espressi per porzioni, specificando la quantità.

صالصة الصويا

مقرمشات بالصويا

صالصة
الطماطم
كاتشاب

شطيرة من القمح
القاسي* (مغلفة)

ذرة حلوة مقطرة
معلبة

أصابع نخالة
قمح*

شوكوال داكنة

عصير
التفاح*

مشروب مغلّف
قوامه الشاي*

(للفطور)

لبن للشرب
(فراولة)*

مشروب
مقوي*
ّ

ملعقة ( 6غ)

علبة صغيرة
( 25غ)

ملعقة (14
غ)

شطيرة ( 70غ)

قطعة واحدة
( 100غ)

 40غ

 8مكعبات
صغيرة (30
غ)

200
ملليتر

كوب صغير
( 200ملليتر)

زجاجة صغيرة
استهالكية
( 200غ)

علبة
واحدة
(250
ملليتر)

0,5

1,6

3,2

4

4,3

7,2

14,9

18

20

24,8

27,5

عصير فاكهة مغلّف
(مشمش وإجاص)

مياه
منشطة*

مشروب مثل
عصير البرتقال
أو الكوكاكوال

شربة ليمون مغلفة

مادة غذائية

(القيم
المتوسطة)

علبة واحدة

علبة واحدة

 200ملليتر

(330
ملليتر)

(330
ملليتر)

29

29

34

شربة واحدة
(100غرام)

القطعة

34,2

من بينها
سكريات
(بالغرام)

المصدر :قيم مستخلصة وفقا ً لمعطيات "إنران" *.قيم مستخلصة من اللصيقات الغذائية.

أهمية التغذية الصحيحة

L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
. لكن ابعتدال،ًابإلمكان تناول األطعمة اليت تعترب غري صحية أيضا

 املهم أن يغسلوا، دعوهم يتناولوهنا،ً إذا كان أبناؤكم حيبون احللوى السكرية كثريا،على سبيل املثال
.مصها قبل مضي نصف ساعة على تناوهلا
ّ أسناهنم بعد
يجب االنتباه أيضا ً للمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة التي تعتبر مشروبات
.مليئة بالسكريات واألحماض التي تتسبّب بتآكل المينا
،ً غراما50  (أو%10 االستهالك اليومي للسكر لدى البالغني واألطفال جيب أن يكون أقل من
6 ً أي ما يعادل تقريبا،ً غراما25  (أو%5  وأقل من،) ملعقة شاي صغرية12 ًأي ما يعادل تقريبا
.التسوس
ّ مالعق شاي صغرية) للحصول على منافع للصحة والتخفيف إىل أدىن ح ّد من خطر

Anche i cibi considerati non sani possono essere assunti, ma con
moderazione. Per esempio, se i vostri bambini sono molto golosi
di caramelle, concedetegliele pure, l’importante è che si lavino i
denti entro mezz'ora dalla suzione. Attenzione anche a bibite
gassate e succhi di frutta che sono bevande piene di zuccheri e
acidi che provocano l’erosione dello smalto. Il consumo
giornaliero di zucchero di adulti e bambini dovrebbe essere
meno del 10% (o 50 g, approssimativamente 12 cucchiaini da tè),
e sotto il 5% (o 25 g, circa 6 cucchiaini da tè) per ottenere benefici
per la salute e minimizzare il rischio di carie.

 االعتدال:السر
كلمة
ّ
Parola d’ordine:
moderazione.

خالل الحمل

IN GRAVIDANZA

ضاعة للطفل بعد
ّ االمتناع عن إعطاء املصاصة والر
.تغميسها يف العسل أو يف السكر قبل خلوده إىل النوم
Evitare di dare il ciuccio e il biberon
immersi nel miele o nello zucchero prima
della nanna.

.قد تتلقى سالمة األسنان ضربة قاسية خالل احلمل بسبب التغريات اهلرمونية
. تصبح األسنان أكثر حساسية، وابلتايل، يف بعض األحيان تنزف اللثة بسهولة أكرب،على سبيل املثال
.لذلك من الضروري احلفاظ ابألكثر على نظافة األسنان واللثة وزايرة طبيب األسنان بصورة منتظمة
 هذه امليكروابت قابلة لالنتقال إىل الطفل من،أظهرت دراسات جرت مؤخراً أب ّن هنالك ميكروابت يف فم األم مسؤولة عن التسوس
: على سبيل املثال،خالل بعض العادات السيئة
.طعم هبا الطفل او الطفلة
َ ُتذوق الطعام ابمللعقة عينها اليت ي
ّ .املصاصة يف الفم عندما تقع على األرض مث إعطاؤها بعد ذلك للطفل أو للطفلة
ّ  وضعLa salute dentale può subire un duro colpo durante la gravidanza a causa dei cambiamenti
ormonali. Per esempio, a volte le gengive sanguinano più facilmente e, di conseguenza, i denti sono
più sensibili. Per questo è necessario mantenere ancora più puliti i denti e le gengive e visitare
regolarmente il proprio dentista.
Trasmissione carie mamma-bambino
Recenti studi hanno documentato che nella bocca della mamma ci sono microrganismi responsabili
della carie, questi sono trasmissibili al bambino attraverso alcune cattive abitudini, per esempio:
• assaggiare il cibo con lo stesso cucchiaio con cui poi si imbocca la bambina o il bambino.
• mettere in bocca il ciuccio quando cade a terra e poi ripassarlo alla piccola o al piccolo.

تحارب البكتيريا ؟
كيف
َ

COME SI COMBATTONO I BATTERI?

.بتنظيف األسنان على األقل مرتني يف اليوم بعد تناول الفطور وقبل اخللود إىل النوم
.ًاللوحية البكتريية ال تنام ابدا
ًال تنس تنظيف أسنانك كل مساء وجعل طفلك ينظفها أيضا

Lavandosi i denti almeno due volte al giorno dopo colazione e prima di andare a letto. La placca batterica
non dorme mai. Ricordati di lavare i denti tutte le sere e di farli lavare al tuo bambino.

هكذا تنظف األسنان

ECCO COME LAVARSI I DENTI

نظّف اسنانك مبعجون األسنان واضعاً الفرشاة
.مبوازاة اللثة

Lavati i denti con il dentifricio appoggiando
lo spazzolino alla linea delle gengive.

أفرك أيضاً سطح املضغ يف األسنان ابلفرشاة وبطريقة رقيقة نظّف السطح اخلارجي لألسنان ابلفرشاة عرب فركها برقة بواسطة
)ًحركة دائرية وانقل الفرشاة من األعلى إىل األسفل (صعوداً ونزوال
بواسطة حركة أفقية
Lava la superficie esterna dei denti spazzolandola
delicatamente con un movimento rotatorio,
spostando lo spazzolino dall’alto verso il basso.

نظّف الناحية الداخلية من األسنان ابلفرشاة عرب فركها بواسطة حركة دائرية
.)ًوانقل الفرشاة من األعلى إىل األسفل (صعوداً ونزوال

Lava la parte interna dei denti spazzolandola con un movimento
rotatorio, spostando lo spazzolino dall’alto verso il basso.

Spazzola delicatamente anche la superficie
masticatoria dei denti muovendo lo spazzolino
avanti e indietro.

 نظّف األسنان بواسطة حركة،أمسك الفرشاة بشكل عامودي
.عامودية من األعلى إىل األسفل

Tenendo lo spazzolino in posizione verticale, lavati i
denti con un movimento dall'alto verso il basso.

 ها هم أصدقاء األسنان:بصورة مختصرة

PER RIASSUMERE: ECCO CHI SONO GLI AMICI DEI DENTI

الفرشاة

معجون األسنان ابلفلور
 اللحوم واألمساك، اخلضار، الفاكهة:األطعمة الصحية
طبيب األسنان
• Spazzolino
• Dentifricio con fluoro
• Cibi sani: frutta e verdura, carne e pesce
• Il dentista

! عادة يومية سليمة

UNA BUONA ABITUDINE QUOTIDIANA!

 مراقبة عادة طفلكم في تنظيف أسنانه بصورة:لقد أعدّينا إضافة إلى ذلك نشاطا ً يجري معكم أنتم األهل في المنزل
ّ  وذلك باستخدام "رزنامة،ً يوما21 منتظمة لمدة
"نظف األسنان صباحا ً ومسا ًء
 إنها فرصة للبدء باتباع عادة يومية.هذا الروتين البسيط يفسح أمامكم إمكانية االستمتاع خالل اعتناءكم بأسنان الصغار
! سليمة

Abbiamo ideato un’attività da svolgere a casa insieme a voi genitori: monitorare per 21 giorni l’abitudine
del vostro bambino di lavarsi i denti regolarmente, utilizzando il CALENDARIO LAVA I DENTI MATTINA E SERA.
Questa semplice routine vi darà la possibilità di divertirvi mentre vi prendete cura dei denti dei piccoli.
Un’occasione per dare inizio ad UNA BUONA ABITUDINE QUOTIDIANA!

على قناة "يوتيوب" مع فيديوهات "منتادينت" وموقع
www.sorrisiprevidenti.it

 فيديوهات8 حلقة من مغامرات "دينتينا" واألم "دينتوان" و21 جتدون عالوة على ذلك
. بيانية ميكنكم مشاهدهتا مع أطفالكم لتجعلوا هذه العادة اليومية أكثر متعة-تعليمية

Sul canale YouTube di Mentadent e sul sito www.sorrisiprevidenti.it, troverete inoltre 21 episodi
delle avventure di Dentina e mamma Dentona e 8 video pillole che potrete guardare con i vostri
bambini per rendere questo gesto quotidiano ancora più divertente.

→ www. sorrisiprevidenti.it / App Sorrisi Previdenti

شكرا ً لك ُّن جميعا ً !
!GRAZIE

