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التربية العالجية و الوقاية 
من التسوس عند األطفال

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

تسوس األسنان هو مرض مزمن ناتج عن اختالل التوازن بني العوامل املسببة للتسوس والعوامل الوقائية له. البكترييا أو 

امليكروبات املتواجدة يف الطالوة )Biofilm ou plaque( عىل سطوح األسنان واللثة والتي ترتاكم بكثافة عند إهامل وعدم 

نظافة األسنان تقوم بتفتيت املعادن الصلبة املكونة للسن كامليناء والعاج، وهذه امليكروبات تتعامل مع السكريات املوجودة 

يف الفم وتحولها إىل حوامض التي تُعترب العنرص األسايس يف تسوس األسنان.

يف املغرب بينت دراسة أجريت يف سنة 1993 يف 25 مركز صحي بالدار البيضاء وشملت 750 طفل يف سن قبل التمدرس أن 

%23 من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 18 و 48 شهرا يعانون من تسوس مبكر لألسنان )العريب س. ملسفر- التسوس 

املبكر لدى الطفل- Esp Med 1996, 3 :497-490(. بالنسبة لألطفال األكرب سنا، صدرت نتائج بحوثات قامت بها وزارة 

الصحة املغربية ان %72 من األطفال الدين تناهز أعامرهم 12 سنة مصابون بتسوس سن واحد أو أكرث، %82 من املراهقني 

)15 سنة( مصابون بهذا املرض )Bulletin épidémiologique Ministère de la Santé 1999(. إذن هذه الظاهرة منترشة 

بكرثة عند األطفال يف بالدنا.

عواقب التسوس كثرية ميكن أن تكون محلية عىل مستوى الفم أو عواقب أكرث خطورة بحيث تصيب الصحة العامة للطفل.

العواقب املحلية تتلخص يف العواقب التقيحية كالتهابات اللب أو تعفنه و التي ينتج عنها اآلالم و تشكل السبب الرئييس يف 

زيارة طبيب األسنان. هنالك عواقب مؤثرة عىل أدوار و فعالية األسنان كالخلل يف مخارج بعض الحروف وكذا عىل مستوى 

مضغ الطعام الناتج عن تكرسات وتدمري األسنان واألرضاس املتسوسة. هذا التسوس إذا أصاب األسنان األمامية العلوية فهو 

يؤدي إىل خلل يف جاملية الوجه ويؤدي إىل مشاكل نفسية وتواصلية للطفل مع محيطه. 

بالنسبة للعواقب عىل الصحة العامة، فأنه قد ينتج عن التسوس املبكر تأخري منو الطفل بسبب الصعوبات التي يواجهها عند 

تناول الطعام، و تكمن خطورة هذا املرض أيضا يف البكترييا التي ميكنها بواسطة الدورة الدموية أن تصيب بعض األعضاء يف 

جسم الطفل النحيل كالقلب و الكيل أو العني أو غريها.

من أجل تجنب كل هذه العواقب السلبية عىل صحة الفم والصحة عموما فان التشخيص املبكر لحاالت تسوس األسنان يبقى 

ذو أهمية قصوى خصوصا قبل تكرس تاج السن حيث أن العالج يتم برسعة وبسهولة.

وكذلك لتفادي هذا املرض وعواقبه تبقى الرتبية العالجية والوقائية لدى األطفال وأولياء أمورهم جد مهمة والتايل فمن اجل 

الحفاظ عىل أسنان جيدة بدون تسوس يجب علينا أن نقاوم أسباب هذا املرض والتي سبق أن أرشنا إليها يف البداية وميكن 

تلخيصها يف النقط التالية :

أوال: تنظيف األسنان بعد كل وجبة أكل أو عىل األقل مرتني يف اليوم وذلك إلزالة الطالوة )Biofilm ou plaque( املتواجدة عىل 

سطوح األسنان. بالنسبة لألطفال، هذه النظافة تبدأ مع ظهور أول سن يف الفم أي من 6 آو 7 أشهر حيث يتعني عىل األم أن 

تقوم بتنظيف أسنان طفلها بثوب نظيف مبلل باملاء بعد إرضاعه، وابتداء من سنة أو سنة ونصف ميكنها استعامل فرشاة صغرية 

وكمية قليلة من معجون األسنان بالفليور. نثري هنا االنتباه إىل أن لكل فئة عمرية معجون خاص برتكيز وكمية معينة من الفليور.

ثانيا: توفري تغذية متوازنة وصحية مع تفضيل مأكوالت صلبة تساعد عىل تنظيف األسنان والتقليل من األكل بني الوجبات 

إذا أمكن بعد سنة أو سنة  النوم وتوقيفها  الرضاعة يف أوقات  بالنسبة للرضيع تجنب استمرار  السكريات.  الغذائية وأكل 
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ونصف وتعويضها بالكأس مع تجنب الحليب املحىل.

ثالثا: أهمية زيارة طبيب األسنان بصفة منتظمة عىل األقل مرة يف السنة ملراقبة 

حالة األسنان ومدى نظافتها.  

ماذا عن الرتبية العالجية يف هذا املوضوع ؟  

عند  التسوس  من  للتخفيض  فعال  دور  ولها  جدا  مهمة  العالجية  الرتبية  إن 

أطفالنا وهي تهم جميع األطراف املعنيني بأمر الطفل مند ازدياده ومنوه إىل أن 

يبلغ سن الرشد. وهنا يأيت دور الطبيب وخاصة الطبيب املتخصص يف األطفال، 

حيث أنه الشخص األول الذي يرى الطفل ويقوم بفحصه، هذا الفحص يجب أن 

يشمل الفم من أجل تقييم صحة األسنان وللكشف املبكر عن التسوس. ودور 

الطبيب يف هذا املجال ال يقترص عىل الفحص والكشف فقط ولكن كذلك عىل 

وتوجيه  لتجنبه  الوقائية  الوسائل  بأهمية  وكذا  املرض  بهذا  األمهات  تحسيس 

بالتسوس إىل طبيب األسنان املختص. إذن دور أطباء  الطفل يف حالة اإلصابة 

األطفال يف الوقاية والرتبية العالجية لهذه الظاهرة ال يجب أن يستهان به ونؤكد 

عىل أهميته القصوى.

دور طبيب األسنان يف التقليص من التسوس يشمل عالج األسنان املصابة وإذا 

التي  الحاالت  من  تكلفة  وأقل  بسيطا  سيكون  فالعالج  مبكرا  التشخيص  كان 

النصائح  تبليغ  تكون فيها األسنان منكرسة أو مصابة بتعفن. كام أن دوره يف 

العالج.  يف  دوره  من  أهمية  أقل  ليس  واألطفال  لآلباء  الفم  ألمراض  الوقائية 

وكذلك أهمية املراقبة املستمرة لحالة األسنان ونظافتها بصفة منتظمة. 

ويف نفس السياق يجب التأكيد عىل دور الوالدين يف الوقاية من مرض التسوس 

لدى أطفالهم حيث يتعني عليهم الحرص الدائم عىل تطبيق النصائح املقدمة 

إليهم من طرف األطباء املختصني واإلرشاف املستمر عىل تنظيف أسنان أطفالهم.

تلعبه  الذي  والرئييس  الهام  الدور  إغفال  عدم  يجب  سبق،  ما  إىل  باإلضافة 

املؤسسات التعليمية يف هذا املجال حيث يتعني عليها أن تدمج الرتبية العالجية 

والوقائية ألمراض الفم واألسنان ضمن برامجها الرتبوية والتثقيفية والتوعوية.

التقليص من حاالت  إليها، ميكن  املشار  املعنية  األطراف  بتظافر جهود جميع 

التسوس لدى األطفال يف بالدنا.
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