مندا َلة ساواكةت و
تةندروستي دةم
شيرداني سروشتي ،شيردان بة بوت َلي شوشة ،مةمةي وشك
هاتني ددان و يةكةم سةردان بؤ ثزيشكي ددان
خواردن و دداني مندا َلةكةت
تةندروستي دةم
ديارترين نةخؤشيةكاني دةم
ثاراستني ددان لة زةبر

ضؤنيةتي بةكاره َيناني ئةم ناميلكةية
هة َلبذاردةي ِراست و ِرةوا بؤ مندا َلةكةت كاريطةري زؤري هةية بؤ ددانةكاني .ئةم ناميلكةية
نيشانت دةدا كة ضؤنيةتي شيرداني مندا َلةكةت بة ش َيوةيةكي شياو و خاو َينكردنةوةي
ددانةكانيان بة ش َيوةيةكي دروست لة ِر َيطايةكي ِراستيان دادةن َيت بؤ دةم و ددان َيكي
بةبي ئازار.
تةندروست لة كاتي مندا َليدا ،د َلنيابوون لة خواردني ،وازيكردن و ف َيربوون
َ
سي ناميلكةكة بخو َينيتةوة ،هةرضي ئةطةر لة يةك كاتيشدا نةب َيت،
باشتر واية هةر َ
سي ناميلكةكة بةيةكةوة سةرنج َيكي طشتي دابيندةكةن بؤ ضؤنيةتي ئاطاداربووني
ئةم َ
دداني مندا َلي خ َيزانةكةت.
طةر بينيت ئةم ناميلكةية بةسودة ،بةخشين َيكي كةميش بؤ ()Global Child Dental Fund
fund
globalالَني زةرةرمةند لة طشت جيهاندا بؤ بةدةسته َيناني
childت بة مندا
dentalدةبةخش َي
زور
يارمةتيةكي َ
ضاود َيري تةندروستي دةم و ددان و زةردةخةنة َييكي تةندروست جلةثؤش بكةن تا
ذيانيان ماوة.
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global child dental fund

www.gcdfund.org

لة كاتي لةدايكبوندا ،شةويالك و ث َيكهاتةي دةم و ضاو دةستث َيدةكات بة طةشةكردن تا
تةمةني هةرزةكاري .باش ِراطرتني تةندروستي دةم و ددان و سةرداني ئاسايي بؤ ثزيشكي
ددان ،لةو كاتةي كة مندا َلةكةت يةكةم دداني د َيتِ ،ر َيطادةدات بؤ ضاود َيريكردني ئةم
ث َيكهاتانة و د َلنيات دةكات لة تةندروست َيكي زةردةخةنة بة در َيذايي تةمةني مندا َلي.
لة مندا َلي تازة لة دايك بوو هةند َيك تايبةتمةندي هةية كة ديارن لة ناو دةم و دداني ،ئةمانة
ثةربووني كات .لة كاتي لة دايك بووني مندا َل
لةوانةية بطؤردر َيت يان نةم َين َيت لةطة َل ت َي ِ
تيمي تةندروستي هة َلدةستي َ بة ثشكنيني هةر تايبةتمةندي َيك كة ِر َيطرة لة هةناسةداني تةواو،
مذين ،قوتدان و شيردان.

شيرداني سروشتي
شيري سروشتي دادةنر َيت بة خؤراك َيكي تةواو
بؤ طةشةكردن و ئاسودةيي بةسؤز .ئةمة دةب َيتة
يةكطرتن َيك و كات َيكي ئاسودةيي لة ن َيوان دايك و
مندا َلةكةي .كة لةو كاتةدا بةدياردةكةو َيت.
دةستي بة ئةنجامداني وةرزشي زارةكي كة دةب َيتة
لة كاتي شيرداني سروشتي مندا َلةكةت هة َل
َ
هؤي هانداني ماسولكةكاني دةمي ،يارمةتي هةناسةداني لووتي ،قسةكردن و طةشةكردني
شةويالكةكاني .بؤية زؤر طرنطة مندا َلةكةت هةو َلي مذين بدات.
بؤ باشترين دةرئةنجام ث َيويستة مندا َلةكة ل َيوي تةواو بضةسث َيت بة طؤي مةمكي دايكي،
ئةمةش يارمةتي هة َلمذيني تةواوي دةرضوني شير دةدات ،ئةمةش وادةكات مندا َلةكة لة
ِر َيطاي لووت هةناسة بدات و يارمةتي كرداري هةناسةدان و دانيشتني تةواوي زمان و
شةويالكةكان بدات.

شيردان بة بوت َلي شوشة
ئةطةر ثزيشكةكةت ث َيشنياري كرد كةوا شيري سروشتي بةكارنةه َينيت لةبةر ضةند
هؤيةك كة ثةيوةستة بة تةندروستي دايك ،ئةوا باشترين مةمةي شوشة بؤ مندا َلة ساواكةت
دةبي هة َلبذ َيردر َيت لةاليةن شارةزاياني تةندروستي دةم .ث َيويستة طؤي مةمةي بوت َلةكة
َ
طونجاو ب َيت لةطة َل قةبارةي دةمي مندا َلةساواكة.
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زؤر طرنطة دايك هةمان لكاني
سؤزي جةستةيي و ئاشتي
ببةخش َيت لة كاتي شيردان بة
مةمةي شوشة.
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ناب َيت قةبارةي كوني طؤي مةمة شيرةكة زؤر زيادبكر َيت لة قةبارةي ِرةسةني خؤي
ضونكة هةو َلداني مذين يارمةتي طةشةكردني ماسولكةكاني دةم و شةويالك دةدات.
دةب َيت طؤيةكة هةميشة خاو َين (تعقيم) بكر َيت دواي بةكاره َيناني.
زؤر طرنطة دايك هةمان لكاني سؤزي جةستةيي و ئاشتي ببةخش َيت لة كاتي شيردان بة
مةمةي شوشة .كاتي يةكةم شيردان و تا تةواوبوني شيرداني مندا َلي ساوا بة بوت َل دةب َيت
وةكو شيرداني سروشتي ب َيت .شيردان بة بوت َلي شوشة تةنها ِر َيطايةكة بؤ ج َيطرتنةوةي
شيرداني سروشتي بؤ ئةوة نية مندا َلةكة شيري زياتر بخوات.
بةبي ضاود َيري بةج َيبه َينر َيت لة كاتي شيردان
زؤر طرنطة بزانر َيت مندا َلة ساواكة ناب َيت
َ
بة بوت َلي شوشة ،تةنها مةترسي خنكاني نية بةلكو مذين و قوتداني زؤر نا ِر َيك دةب َيت.
دةبي
شيرداني در َيذخايةن ض بة سروشتي يان بة بوت َل هؤكار َيكة بؤ كلؤربوني ددان و
َ
مندا َلةكةت ف َيري خواردني ِرةق بكةيت لة تةمةني طونجاودا ،بة زؤري لة كاتي شةش
مانطيدا .دةب َيت شيردان بة بوت َلي شوشة بوةست َينر َيت لة كاتي بةسةرضوني سا َل َيك دواي
مندا َل بوون.

مةمةي ووشك
بة ش َيوةيةكي نمونةيي مةمةي ووشك ناب َيت بةكار ب َيت ،كةضي ئةطةر بةكاريشت ه َينا
ناب َيت بيدةيتة مندا َلةكةت هةر كات َيك طريا ،ئةطةري هةية مندا َلةكةبؤ شت َيكي تر بطري َيت،
تةر بووة ،زطي د َيش َيت ،ج َيطاكةي ناخوشة ،ث َيويستي بة طةرمي ية
بؤ نمونة دايبيةكةي ِ
يان ثشوو.
باشترين كات بؤ ل َيسةندنةوةي مةمةي ووشك ثابةندة بة ث َيطةيشتوي جةستةيي و سؤزي
مندا َلة ساواكة ،ئةمةش لة كاتي دوو سا َلة دةب َيت .ثةنجة مذين بة بةردةوامي كات َيكي زياتر
دةخايةن َيت ضونكة ثةنجةكاني هةردةم ئامادةية بؤ مذيني.
هةر ك َيشةيةكي شةويالك كة بةهؤي مةمةي ووشك يان مذيني ثةنجة ثةيدا بووة ،بةئاسايي
ضارةسةر دةب َيت ئةطةر ئةم (خووة) مذينة تةرك بكر َيت لة كاتي  7-6سا َلي ،ئةطةر نا
ئةم ك َيشانة دةب َيت ضارةسةربكر َيت بةيارمةتي ثزيشكي ددان.

5

هاتني ددان و يةكةم سةردان بؤ ثزيشكي ددان
قورسة بؤ مندا َلةكةت .هةر مندا َل َيك ددانةكاني لة كاتي ئاسايي
هاتني ددان هة َلبةتة كات َيكي ِ
طؤراني تةندروستي
بطؤردر َيت بة
خؤي د َيت .هاتني ددان كردار َيكي بؤماوةية و بؤي هةية
ِ
ِ
يان ذينطة.
كات َيك كة مندا َلةكةت يةكةم دداني د َيت باشترواية سةردان َيكي ثزيشكي ددان بكةيت.
كةضي شت َيكي وانية كة ثزيشكي ددان بيثشكن َيت ،بةالَم دةتوان َيت ئامؤذطاري خواردن و
تةندروستي دةم و ددان بدات بة مندا َلةكةت و لة دؤخي دةم و دداني ِراد َيت.
لة ووالَتي خؤت دةتواني ثزيشكي دداني منداالَن ببينيت .ئةم ثزيشكة تايبةتمةندة لة
ضارةسةركردني دداني مندا َلي ساوا ،م َيردمندا َل و هةرزةكار.هةر ثزيشك َيكي ددان
بةهةرحا َل ئاطاداري ددانةكاني شيري و هةميشةيي دةب َيت و د َلنيا دةب َيت لة كلؤرنةبونيان،
توشنةبونيان بة نةخؤشيةكاني ثووك و توانةوةي ددان .ئةم بايةخدانة وادةكات شةويالكي
مندا َلةكةت بة ِر َيك و ث َيكي طةشةبكات و داخستني شةويالكةكان بة يةكساني ب َيت و
ثي ببةخش َيت .لة حا َلةتة ئا َلؤزةكاندا ثزيشكي ددان لةوانةية بين َير َيت
زةردةخةنةيةكي جواني َ
ثسثؤر.
بؤ ثزيشكي دداني
ِ
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ي .كرداري ف َيركردن و ثاراستني
بايةخدان بة تةندروستي دةم و ددان جؤري ذيانت
دةطؤر َ
ِ
ددان لة ساالَني يةكةمدا ث َيويست بة بايةخدان َيكي زؤر و ثابةندبووني خ َيزاني هةية.
طؤريني
دةستث َيكردني تةندروست َيكي ِرةوشت كؤمة َلطة و كلتور لة خؤوة دةطر َيت ،ئةمةش
ِ
ئاسان نية.

خواردن و دداني مندا َلةكةت
دةبي بةث َيي ئامؤذطاري ثزيشك ب َيت .خواردني تةندروست هةميشة
خواردني مندا َلةكةت
َ
َ
بةسودة بؤ ددانةكان و طشت جةستةي مندالةكةت .خواردني يةكسان ،جؤراوجؤر و
دةو َلةمةند زؤر طرنطة بؤ دروست بووني دداني مندا َلةكةت .زؤرخواردني خواردنة
دةستكردةكان و شةكر هؤيةكة بؤ قة َلةوي ،نةخؤشي شةكرة و كلؤربووني ددان.
مذين هؤكار َيكة بؤ طةشةكردني شةويالك و جومطةي شةويالك (ش َيوةي شةويالك و
جووت بووني ددانةكان) بؤية شيرداني سروشتي دةب َيت تا شةش مانطي بةردةوام ب َيت و
هةروةها خواردني جؤراوجؤر لةطة َل شيري سروشتي لة كاتي سا َلي يةكةمي مندا َلةكة
دةب َيت بدر َيت.

لةكاتي جووين ،خواردن دةب َيت بة كةمي بدر َيت ،خواردن لةت لةت بكر َيت بة ضةتال َ
دةبي هةموو جؤرةكاني
بةكةمي بدر َيتة مندا َلةكة .كات َيك مندا َلةكة  20دداني شيري هةية
َ
خواردن بجو َيت (نةرم و ِرةق) بؤ ئةوةي باشترين ف َيربوون و هاندةرب َيت بؤ طةشةكردني
دةم و ِروخساري.
بؤ ثاراستني ددان لة كلؤربوون باشترواية خشتةي خواردن دابنر َيت و كات َيكي باش هةب َيت لة
ن َيوان جةمةكان .ناب َيت شةربةتي ميوةجات و ضوكالتةي شيري بدر َيتة مندال َ ضونكة ِر َيذ َةكي
زؤر لة شةكر و ترشيةكي بةرزي ت َيداية ،هةردووكيان هؤكاري خراثن بؤ تةندروستي دةم و
دةبي بخةو َيت
دةبي قةدةغة بكر َيت .مندا َلي ساوا
قة َلةوي مندالَ .خواردني ووشك وةكو م َيوذ
َ
َ
بة دةم و ددان َيكي خاو َين .ئةطةر مندا َلةكةت نةخؤش بوو ئةوا ئامؤذطاري دةكر َيت دةرماني
بي شةكرة بدر َيت تاكو بكر َيت.
َ
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زؤر طرنطة ِرؤذانة دةم و
دداني مندا َلة ساواكةت بشؤي.
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تةندروستي دةم و ددان لة مندا َلي ساوادا
دةبي بة زووترين
زؤر طرنطة ِرؤذانة دةم و دداني مندا َلة ساواكةت بشؤي .ددان شوشتن
َ
كات دةستث َيبكر َيت هةر كة يةكةم دداني شيري بةدياركةوت ،بة بةكاره َيناني ف َلضةي
تايبةت و طونجاو بؤ تةمةنيان.
دةبي تةندروستي دةم و دداني بثار َيزر َيت،
دواي دةرضووني يةكةم دداني شيري
َ
وةكو ئةندامةكاني تري خ َيزان ،واتة يةكةم شت لةكاتي لةخةوهة َلسان و دوايين شت لةكاتي
خةوتن و تابكر َيت دواي جةمةكاني خواردن .ف َلضةي تايبةت ث َيويستة بةكارب َيت ،ئةو ف َلضانةي
كةوا سةرةكانيان بضوكةو داوةكاني نةرمن .ث َيش دةرضوني ددانةكانيش دةتوانيت ثووكي
مندا َلةكة بة قوماش َيكي نةرم خاو َين بكةيتةوة.
لةكاتي خةوتندا ليك كةم دةب َيتةوة ،ئةم ليكةش ددان دةثار َيز َيت ،لةم كاتةدا خاو َين ِراطرتني
تةندروستي دةم و ددان زؤر ث َيويستة.
هةويري دداني تايبةتبة مندا َلي ساوا بةكارب َينة ضونكة مةترسي قوتداني هةية .بةكاره َيناني
هةويري ددان كة ماددةي فلؤرايدي ت َيداية زؤر طرنطة لةناو ليكدا هةب َيت ضونكة ددان
الثةرةي دواوة بكة.
دةثار َيز َيت لة كلؤربوون .هةوير َيكي كةم بةكارب َينة ،سةيري و َينةكةي
ِ
زؤربةي دداني شيري ل َيك دوورن ،بةالَم ئةطةر زؤر نزيك بوون لة يةكتر ،ئةوا بة نةرمي
داوي ددان بةكارب َينة ئةطةر داوةكاني فلضة نةطةيشتنة ئةم شو َينانة.

ِر َيذةي هةويري ددان بؤ مندا َلي ساوا:
مندا َلي ساوا ث َيويستي تةنها بة كةم َيك
هةويري ددان هةية ،يةكسانة بة يةك دانة
برنجي نةكوالَو=  0٫01غم
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نەخۆشیە هەرە باوەکانی دەم و دانی سەردەمی منداڵی
ددانةكاني مندا َلي ساوا تووشي كلؤربوون و هةوكردني ثووك دةبن ئةطةر تةندروستي دةم
و ددانةكانيان خراث ب َيت ،ئةمةش ئةطةر ددانةكانيان نةشؤرن ث َيش خةوتن ض لةكاتي
ِرؤذ يان شةودا.
ئةطةر كلؤري ددان بينرا ئةوا هةرضي زووة دةب َيت ضارةسةربكر َيت .كلؤربووني ددان
زؤر بةخ َيرايي تةشةنة دةكات ،ئةطةر ضارةسةرنةكرا ئةوا دةب َيتة ئازار َيكي زؤر بؤ
مندا َلةكة كة كاريطةري لةسةر طةشةي جةستةي مندا َلةكة دةب َيت.
دةبينري لة ناو دةمي مندا َل،
كةرووي ناو دةم زؤر باوة .خا َلي سثي
تووش بوون بة
َ
ِ
كاتي مندا َلةكة ماض دةكةن ،بوكة شوشة
تةوة
ي
دةطوازر
طةورة
مرؤظي
لة
كةرووة يان
َ
َ
ئةم ِ
(لةعابة) ي مندا َل ،مةمةي ووشكي ثيس يان خاو َين ِرانةطرتني مندا َل .باش ِراطرتني
تةندروستي دةم و ددان و خاو َينكردنةوةي لةعابةي مندا َل دةيثار َيز َيت لة تووش بوون
كةروو.
بة ِ
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هةند َيك نةخؤشي تر هةية كةوا بة كةمي دةبينر َيت لة ناو دةمي مندا َل ،ئةطةر تووشي
اوكي بووي ئةوا ثزيشكي ددان دةتوان َيت دةم و دداني مندا َلةكةت بثشكن َيت بة ش َيوةيةكي
ةر َ
د َل ِ
ِر َيك و ث َيك.

ثاراستني ددان لة زةبر
كي و ِرؤيشتن ،ئةطةري كةوتنيان هةية لةسةر
كات َيك كة مندا َلةكةت دةستدةكات بة طاطؤ َل َ
ددانةكانيان .د َلنيابة لةوةي مندا َلةكةت هةرطيز لةطة َل طةورةي َيكدا ب َيت بؤ ِر َيطةطرتن لةم
حا َلةتانة.
خوريني ئؤتؤمؤب َيلدا مندا َلةكةت بة ثشت َيني سةالمةتي خؤي ببةست َيت
زؤر طرنطة لة كاتي ل َي ِ
َ
َ
ثي بكةن و
لة
سةالمةت
وي
ال
ي
ث
لةوةي
نيابة
ل
د
ت،
ي
دابنيش
تايبةت
يان لةسةر كورسي
َ
َ
َ
تةر ،قادرمة و طؤشةي كةل و
طؤرةويةكانيان نةخليسكاو ب َيت .دةب َيت ئاطاداري شو َيني ِ
ثةلي ذوورةوة بيت.
هةركات َيك مندا َلةكةت تووشي زةبري ددان بوو ئةوا دةب َيت بة زووترين كات ببر َيتة الي
ثزيشكي ددان .بةربونةوةي مندا َل لة كاتي ساواييدا كاريطةري دةب َيت لةسةر دداني شيري
و هةميشةيي كة ه َيشتا دةرنةضوون.
كوي ،ض كات َيك
دايك و باوك دةب َيت هةر ووردةكاريةك لة بارةي زةبرةكة ِرابطةينن  :لة
َ
و ضؤن زةبرةكة ِروويدا ،ضونكة ئةم زانيارييانة زؤر طرنطن بؤ ثزيشكي دداني ثسثؤر
كة ضارةسةري مندا َلةكةت دةكات .بة ووردي سةرنج بدة لةسةر هةر برين و كةرت
سةرسوران َيك يان د َلت َيكهةالَتن َيك
بوون َيك لة ناوةوة و دةرةوةي دةمي مندا َلةكة ،لة كاتي هةر
ِ
ث َيويستة مندا َلةكةت يةكةم جار ببةيتة نةخؤشخانة.
دةبي بثشك َينر َيت.
شو َيني زةبرةكة ث َيويستة بة ئاو بشؤردر َيت و هةرلةقين وددان شكان َيك
َ
جي ي
ئةطةر خو َين بةربوون هةب َيت طؤز َيك يان ثارضة قوماش َيكي خاو َين بثةستة َ
برينةكة .هةروةها دةتواني بةفر بةكارب َيني بؤ كةمكردني هةوكردنِ .ر َيطامةدة مندا َلةكةت
مةمةي ووشك ،مةمةي شير يان لةعابة لةوكاتةدا بةكارب َين َيت .ئةطةر ت َينويان بوو بة
بدةري.
بةرداخ ياخود بة كةوضك ئاويان
َ
ثزيشكي ددان لةوانةية بتوان َيت ضارةسةري ث َيويست ئةنجام بدات ،دداني مندا َلةكة ضاود َيري
دةكر َيت تاوةكو ددانة هةميشةييةكة ج َيطاي ددانة زةبركةوتووةكة دةطر َيتةوة .داهاتووي
ددانةكة بةندة بة ه َيزي زةبرةكة و ئاستي دروستبووني ددانةكة لة كاتي بةركةوتن.
ث َيويستة ئاطاداري ددانةكان بيت دواي زةبرةكة ،وةكو بةكارنةه َيناني مةمةي ووشك،
مةمةي شير لةطة َل ثةنجة مذين ضونكة لةوانةية بب َيتة هؤي جوالني ددانةكة ،زيادكردني
خو َين بةربوون و ِر َيطردةب َيت لة ضاكبوونةوةي شو َينة زةبركةوتووةكة .هةروةها ث َيداني
خواردةمةني شل لة هةفتةي يةكةمدا زؤر طرنطة.
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نامیلکەی تری ئەم زنجیرەیە:
ئافرةتي دووطيان و تةندروستى دةم وددان

سةردانى كردنى ثزيشكى ددان لة كاتى دوو طيانى
ك َيشة باوةكانى تةندروستى دةم و ددان لة كاتى دووطيانى
ئاموذطارييةكانى تةندروستى دةم و ددان
َ

مندا َلةكةت و تةندروستي دةم

دداني شيري و ج َيطرتنةوةي بة دداني هةميشةيي
دداني هةميشةيي
خؤراك و تةندروستي دةم
تةندروستي دةم و ددان
ديارترين نةخؤشيةكاني دةم
دداني ناتةواو
ثاراستني ددان لة زةبر
شو َيني ددانةكان و جومطة
زنجیرەی نووسەران (لە چەپەوە بۆ راست):

Dóris Rocha Ruiz DDS, MSc
Sônia Groisman DDS, MSc, PhD
Valerie Wordley BDS
Raman Bedi BDS, MSc, DDS, FDSRCS(Ed),
FDSRCS(Eng), FGDP, FFPH, Doctor of Science
(Univ. Bristol), Doctor of Humane Letters
)(AT Still Univ., Arizona
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