
 البرنامج الوطني لصحة الفم و األسنان

 

 

 

 الهدف من الزيارة هو الحديث عن:

 األسنان -

 األمراض التي قد تصيبها -

 كيفية اجتناب هذه األمراض -

 

 )رسم على السبورة او استعمال وسائل اإليضاح( : مكونات السن -1

 يتكون السن من جزئين:

 التاجاهر يسمى ظجزء  -

 مغطى بالعظم واللثة الجذرن يسمى جزء باط -

 القطع الطولي للسن يظهر أنه يتكون داخليا من ثالث طبقات:

 وهي الغشاء الواقي للسن المناءطبقة خارجية :  -

 صالبة من المناء لوهي طبقة اق العاجوسطى: طبقة  -

وهو الجهاز الحيوي للسن يتكون من شعيرات دموية تغدي السن ومن  اللبطبقة داخلية:  -

 .صاب تجعل من السن عضوا حيا يحس كباقي أعضاء الجسمأع

 

 أنواع األسنان : – 2

 أنواع األسنان حسب مراحل نموها: 

من ستة أشهر ويكتمل عددها في سن الثانية  تبدأ بزوغها إبتداءا   20وعددها  لبنيةأسنان  -

 والنصف

ن ادائم خلف األسن، ويظهر أول سن وهي التي تعوض األسنان اللبنية 32وعددها  دائمةأسنان  -

 اللبنية في سن السادسة.

 أنواع األسنان حسب شكلها : 

 عقواط -

 أنياب -

 ضواحك )نشير إلى أن الضواحك ال توجد ضمن األسنان اللبنية(  -

 أضراس -

 

 

 
 درس المستويات األخرى

 



 

 

 

   أدوار األسنان: - 3

 تلعب األسنان ثالث أدوار:

 فهم يقومون بأول مرحلة في عملية الهضم الطعام:مضغ وطحن  -

 سنان تساعدنا على نطق مخارج الحروف وبالتالي نطق الكلمات بالطريقة السليمةألاالنطق:  -

 الوجه تجميل فيتساهم األسنان أيضا  -

 : األمراض التي تصيب األسنان -4

هناك أمراض عديدة تصيب السن والفم بصفة عامة ولكن ال يمكننا التطرق هنا إال لمن هي أكتر شيوعا 

 لثة.وهي اثنان: التسوس والتهاب ال

 : التسوس 

 عوامل:وهو ناتج عن ثالث 

 عدم العناية بنظافة األسنان(3)ا( + )بكتيري مكروبات (2)بقايا الطعام )سكريات( +  (1)

التي تحتوي عليها تراكم بقايا الطعام، هذه األخيرة أو باألحرى السكريات  إلىفعدم تنظيف األسنان يؤدي 

المناء )أنظر : تحلل من طرف المكروبات وتنتج بذلك مادة حمضية، ثم تحدث ثقبا بالطبقة الخارجية 

هذه الطبقة أقل ، وبما أن الفاصلةلم تعالج السن في هذه المرحلة يتسرب التسوس للطبقة  وإذاالرسم(. 

كما أن التسوس يتسرب إلى  .ن بألمحلة من التسوس يصاب اإلنساوفي هذه المر ،صالبة يكبر الثقب

شديدا ألن المواد الحمضية تهيج وتخرب ألشعيرات ا لم يعالج وهنا يكون األلم ذ( إالطبقة الداخلية )اللب

والدموية وتمر بالتالي عبر الدورة الدموية )أي المواد الحمضية والبكتيريا( محدثة بذلك تلوت  العصبية

 أشد خطورة بالقلب، المفاصل، الرئتين والعينين,,,,,,,,,,الخلسائر أعضاء الجسم وإعطاء أمراض 

 : إلتهاب اللثة 

 سكريات + مكروبات = أحماض                  

، سيالن الدم ثم تخريب تدريجي للثة انتفاخ، احمرار:  التاليةتحدث األعراض  )األحماض( هذه األخيرة 

 األسنان في سن مبكرة. لعظم وفقدانا ذوبانإلى تعرية السن وبالتالي يؤدي 

 

 :وسائل الوقاية -5

 تلخص وسائل الوقاية من أمراض التسوس والتهاب اللثة في أربع نصائح مهمة :

 باتجالسكريات وعدم تناولها خارج الو صحية ومتوازنة مع اإلقالل من تغذية .1

 األسنان إلىث في اليوم بعد كل وحبة من اللثة ااألسنان ثالث مرتنظيف  .2

 جون األسنان الغني بمادة الفليورمع استعمال .3

 .زيارة منتظمة لطبيب األسنان على األقل مرة في السنة .4


