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
َ

ضؤنيةتي بةكاره َيناني ئةم ناميلكةية
مسوطةر كردنى باشترين
كاتى دووطيانى ،باشترين كاتة َبو دةست ث َيكردنى ثالن َيك بو
َ
ضون لة كاتى دووطيانى
كة
داهاتوو بو مندا َلةكانتان .ئةم ناميلكةية بة ئيوة نيشان دةدات
َ
طورانكارييانة بكةين،
ضون ضارةسةرى ئةم َ
طورانيان بةسةردا د َيتَ ،
دا ددان و ثووك َ
كوتاييدا ضؤن كردارى ئ َيوة دةتوانيت كاريطةرى لةسةر تةندروستى و طةشةى
وة لة َ
َ
ددانةكانى منالة ساواكةى ئ َيوة هةب َيت.
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 مندالي خ َيزانةكةت.
بةخشين َيكي كةميش بؤ ()Global Child Dental Fund
childبةسودة،
ناميلكةية
بينيت ئةم
طةر
global
dental
fund
زور دةبةخش َيت بة منداالَني زةرةرمةند لة طشت جيهاندا بؤ بةدةسته َيناني
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

هوكارة سةرةكيةكانى لة دايك بوونى منا َل َيكى
تةندروستى ئ َيوة لة كاتى دووطيانيدا يةك َيكة لة َ
ضون ئاطادارى تةندروستى دةم و ددانتان بن ضونكة
تةندروست .طرنطة ئةوة بزانن كة َ
بة د َلنيايةوة ،ئةو مناالنةى كة دايكيان تةندروستى دةم و ددانيان الوازة بة ش َيوةبةكى
هوى
بةرضاو لة مةترسى الواز بوونى تةندروستى دةم و ددان دان.ئةمةش دةب َيتة َ
ئازار و ثةر َيشانى ،كة كاريطةرى لةسةرطةشةكردن و سةالمةتى هةية لة كاتى مندا َلى.
زور
مندال خويةكانى ثاك و خاو َينى دةم و ددانى لة باوك و دايكى وةردةطر ًَيت لةبةر ئةوة َ
طرنطة كة ئ َيوة ئاطادارى رةفتارةكانى تةندروستى خوتان بن ث َيش لة دايك بوونى مندا َل.

سةردانى كردنى ثزيشكى ددان لة كاتى دووطيانى
كورثة ،زور طرنطة كة
هاوكات لةطةل ثشكنيني تةندروستى ث َيش لة دايك بوونى َ
ضون
دةكات
رتان
ي
ف
ئةوةى
ئامؤذطاري تةندروستى دةم وددانيش وةربطير َيت ،لةبةر
َ
َ
ثاراستن و ضارةسةري ك َيشةكانى تةندروستى دةم وددان لة كاتى دووطيانى بكةن،
جورى ذيانى ئ َيوة
ئةمةش هاندةر َيك دةب َيت بؤ بةرةوث َيش ضووني تةندروستى و َ
و مندا َلةكانتان.
دةبى هةر ئافرةت َيك لة مندا َليةوة ئةو زانياريانة وةربطر َيت و دةستى بة خزمةتطوزاريةكانى
َ
دةبى بتوانن دةست بة ضاود َيري
وة
ي
ئ
كةمةوة
بةاليةنى
بكات.
وددان
دةم
ثاراستني
َ
َ
تةندروستى دةم وددان بكةن لة كاتى دووطيانيدا .ئةمة ث َيويستى بة ضارةسةريية ئا َلؤزةكان
كةم دةكاتةوة وةكو ئازار ،هةوكردن يان هةوكردني ناو دةم لةكاتى دووطيانيدا كة لةوانةية
كاريطةري هةب َيت لةسةر ئةم كاتة طرنطةى ذيانى ئ َيوة.
خوى
ئاموذطارى دةكر َيت كة هةر ئافرةت َيكى دووطيان سةردانى ثزيشكى ددانى تايبةتى َ
َ
كلور بوونى ددان
وةكو
ددان
و
دةم
شيةكانى
نةخو
ضارةسةركردنى
يان
ثاراستن
بو
بكات
َ
َ
َ
و نةخوشيةكانى ثووك .كارة ث َيويستيةكانى ثزيشكى ددان لة هةموو َقوناغةكانى دوو طيانى
بدرى ،لة ِراستيدا دواخستنى ضارةسةرى ث َيويست زيان بة
بةبى مةترسى ئةنجام
دةكري
َ
َ
َ
كورثةكةتان دةطةيةن َيت.
خوتان و َ
َ
بةبى نيطةرانى
خوتان ِر َيكبخةن و خشتةكى باش دابن َين تا بةش َيوةيةكى ئاسان و
َ
كاتةكانى َ
ئاموذطارى دةكةين كة لة هةر كاتيك هةستتان بة
هةروةها
بكةن.
ددان
ثزيشكى
سةردانى
َ
د َلت َيكهة َلضوون كرد سةردانى ثزيشكى ددان نةكةن.
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ئاسودةيى ئ َيوة كليلى ئةزمون َيكى باشة.
بؤية ثزيشكى ددانتان ئاطادار بكةنةوة
كات َيك كة هةست بة ئاسودةيى ناكةن
لة سةر كورسى ددان.
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نةخوشةكانى ددان كة ث َيويستيان بة ضارةسةرى
ئافرةتى دووطيان بةش َيكى تايبةتن لة
َ
وةردةطرى.
ددان
و
دةم
تةندروستى
ردى
ريكو
سةرةتا
تايبةت هةيةَ ،بوية ثزيشكى ددان لة
َ
َ
ثزيشكى ددان ثرسيار لة بارةى تةندروستى طشتى و تةندروستى دةم و ددانتان ل َيدةكات.
طرنطة كة ناو و زانيارى تةواوى ثزيشكي تايبةتي خؤتان بدةن كة بةرثرسيارة لة حا َلةتي
هةبى ئةوا ثزيشكى ددان بة زووترين كات ثةيوةنديان
دووطياني .ئةطةر هةر ت َيبينيةك
َ
ث َيوة دةكات.
ئاسودةيى ئ َيوة كليلى ئةزمون َيكى باشةَ .بوية ثزيشكى ددانتان ئاطادار بكةن كات َيك كة هةست
بة ئاسودةيى ناكةن لة سةر كورسى ددان.لةطةل زياد بوونى كاتى دووطيانى ،زطى ئ َيوة
دةبىَ ،بوية ث َيويستة بة الى ضةث هةستن يان ثا َل كةون بؤ زؤرترين ئاسودةيى.
طةورةتر
َ
خوتان دابن َين تا بؤ  10سم بةرزتان بكاتةوة َبو
دةتوانن سةرين َيكي بضووك لة الى ضةثى َ
زؤرترين ئاسودةيى.
سي
هةر ضةندة باشترين و ئاسودةترين كات َبو ضارةسةرى ك َيشةكاني ددان لة دووةم َ
نى كة ثاراستن و ضارةسةري دةم
مانطى دووطيانية ،هيض بة َلطةيةك نية كة بيسةلم َي َ
كورثةكةي.
يان
دايك
بو
ت
ي
ب
َ
وددان لة هةر كاتيك لة ماوةى دووطيانى زيان بةخش َ
بةمةبةستي سةالمةتي ،ث َيش و دواي هةر كار َيكى ثزيشكى ددان ،نيشانةكانى زيندويى
ةثةستوى خو َين ،هةناسةدان و خ َيرايي د َل ل َيدان دةب َيت ضاود َيرى بكر َيت.
وةكوو ثا َل
َ
ئةطةر ئافرةتى دوو طيان ،ث َيش دوو طيانى نةخؤشي شةكرةي هةبو ب َيت يان تووشى
نةخؤشي شةكرةي ماوةى دوو طيانى ب َيت ،ر َيذةى شةكر لة ناو خو َين ث َيش و دواي
دةكرى لةطةل ثزيشكى تايبةتى
ضارةسةري دةم و ددان ضاود َيرى دةكر َيت .هةروةها
َ
هةناو يان ثزيشكى تايبةتى ئافرةتان ِراو َيذ بكات.

ك َيشة باوةكانى تةندروستى دةم وددان لة كاتى دووطيانى
طو ِرانكارى لة ليك ،هةو كردنى
طورانكارية باوةكانى ناو دةم لة كاتى دوو طيانى بريتية لة َ
َ
ثووك (هةو كردنى ثووك لةطة َل خو َين بةربوون) ،ئةستور بووني ثووك (ئةستوربوون و
(كلور بوونى
سوربوون) ،زيادبووني ثووك (زيادبووني شانةكاني ثووك) ،كونبووني ددان َ
ددان) ،خورانى ددان (توانةوةي ددان).
كلور بوونى ددان
َ
كلورى ددان ،كارل َيك َيكي كيميايى -بةكتريايى ية لة ن َيوان بةكترياكانى ناو دةم ،شةكر و ددان.
َ
هوى
كلور بوونى ددان بطير َيت ،بةالَم ئةطةر ضارةسةر
نةكرى دةب َيتة َ
َ
دةكرى ث َيش لة َ
َ
ئازار و هةو كردن.
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طو ِرانى بةسةر
خوى لةكاتى دووطيانى َ
طرينطة ئةوة بزانر َيت كة ددانى ئافرةت َبو َ
كلورى هةب َيت ،ئةوة لةبةر هؤكاري ناوةكية
دانايةت .ئةطةر ئافرةت َيكى دووطيان دداني َ
طو ِران لة بةكترياى ناو دةم يان
خوراك ،دةم و ددان َيكي ناتةندروستَ ،
طورانى َ
وةكوو َ
رشانةوةى بةردةوام.
كلور بوونى ددان لة كاتى دوو طيانى دا ،ثزيشكى ددان بة طو َيرةى
َبو ث َيشطرتن لة َ
ث َيويستيتان ضةند كار َيك ئةنجام دةدات ،وةكوو دانانى كاتى سةرداني ِر َيك وث َيك بو
ضاود َيرى كردنى حالةتى دةم وددان ،خاو َين كردنةوةى ددانةكان ،بةكار ه َينانى ماددةي
ئاموذطارى لةبارةى خواردن و
فلورايد و غةرغةرةى كلور ه َيكزيدين هةروةها ث َيدانى َ
َ
َ
ثاك راطرتنى ناو دةم لة مالةوة.
خورانى ددان
بى هةبوونى بةكتريا .خورانى ددان لةوانةية لة
خورانى ددان ،الضوونى ضين َيكى ددانة بة َ
كاتى دووطيانى ِرووبدات لةبةر رشانةوةى بةردةوام بؤ ماوةكى در َيذ ،يان لةبةر خواردنى
هوى هةستيار بوونى ددان بة ساردى و طةرمى.
خوراكى
ترشةلوك ،كة دةب َيتة َ
َ
َ
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هوى بريقة دان و لوسبووني رووى ددان لةطة َل نةمانى مينا و /يان
خورانى ددان دةب َيتة َ
عاج .بة طو َيرةى ِر َيذةى نةمانى ئةم ضينة ،ددان توشى هةستيارى ،ئازار و زيانى ِروخسار
دةب َيت .بة ث َيشطرتن لةمة ثزيشكى ددان ِر َيذةى مةترسى بة سةر ددانةكان دةخةمل َينى.
مةترسى خورانى ددان زياد دةب َيت ئةطةر ئ َيوة توشى رشانةوة و يان د َلت َيكهة َلضوون بن.
زورتر ،هةروةها لةو حا َلةتانةى
فلورايد بة كار به َينن بو ث َيشطرتن لة خورانى َ
ئ َيوة دةتوانن َ
زورة ث َيويستى بة ثركردنةوة دةب َيت.
كة خورانةكة َ
نةخوشى ثووك
هةوكردن و
َ
هوكار َيك بؤ هةوكردني ثووك و شانةكانى دةوروبةرى ددان .بة مة
دووطيانى دةب َيتة َ
رمونةكان دةب َيت كة كاريطةري
دةطوترى
هو َ
طو ِرانى َ
نةخوشى ثووك .ئةمةش لة ئةنجامي َ
َ
لةسةر بةكترياي ناو دةم دةكةن (ليك و ئاوى ثووك) .ئةو ئافرةتة دوو طيانانةى كة
نةخوشى ثووك دان.
زورتر لة مةترسى
َ
شةكرةيان هةية َ

زور باوة لة كاتى دووطيانى و ئةطةر
هةوكردنى ثووك ث َيى دةوتريت  .gingivitisئةمة َ
ئافرةتى دووطيان ددانةكانى بة ش َيوةيةكى دروست بشوات و داوى ددان بةكار به َينيت،
مةترسى كةمترى لةسةرة كة توشى هةوكردنى ثووك ب َيت.
هوى لة دةست دانى ئ َيسكى
نترول نةكرا ،دةب َيتة َ
كو َ
كات َيك كة هةو كردن بة تةواوى َ
نةخوشى ثووك لة ئافرةتانى
نةخوشى ثووك .تو َيذينةوةكان
دةوروبةرى ددان كة بةمة دةل َين
َ
َ
خوى ث َيوةندى
دوو طيان بة لة دايك بوونى نزم ك َيش و لةدايك بوونى زووتر لة ث َيش كاتى َ
هوى هةو كردنى ثووك ،بة َلكو ثاك و خاو َين ِرا
هةية .لة بيرتان ب َيت كة دووطيانى ناب َيتة َ
طو ِران لة ثووك.
هوى َ
نةطرتنى دةم و ددان دةب َيتة َ
ئةستوور بوون و زيادبوونى ثووك
رمونةكان لة كاتى دوو طيان ث َيوةندى هةية بة ش َيوةيةكى طشتى يان
هو َ
طورانكاريةكانى َ
َ
هوكارى
تايبةتى بة ئةستور بوونى ثووك كة طةشةى زياد لة حةددى ثووكة .هةبوونى َ
بايو فيلم ،كلس ،ثركردنةوةى نا دروستى ددان ،وةالَمى ثووكى دووثات
ناوةوة وةكوو َ
هوى زيادبووني ثووك .كة برين َيكى سةرةتايية كة بة ش َيوةيةكى خيرا
دةكاتةوة كة دةب َيتة َ
سي
سى مانطى يةكةمى دوو طيانى ِروو دةدات و َبو َ
زوربةى كات لة َ
طةشة دةكات ،كة َ
سي يةمى دوو طيانى دةخايةن َيت.
مانطى َ
هوكارى طشتي
ثاك و خاوين راطرتنى ددان بة ش َيوةيةكى باش طرينطة َبو كةم كردنةوةى َ
جورةكانى ئةستوور بوونى ثووك .بة ش َيوةيةكى طشتى زيادبووني ثووك ثاش
َبو هةموو َ
لة دايك بوون كةم دةب َيتةوة بةالَم هةند َيك جار ث َيويستى بة نةشتةرطةرية .ئافرةتى دووطيان
دةبى لةمة ئاطاداربن كة لةوانةية دووبارة ب َيتةوة ،لةم كاتة ضاود َيرى ثزيشكى طرينطى
َ
بةرضاوي هةية.
وشك بوونى دةم
هةند َيك لة ئافرةتانى دووطيان لةوانةية توشى وشك بوونى دةم بو ماوةيةكى كاتى ببن.
ئاموذطارى
هوكار َيك بيتَ .
رمونى ث َيوةنديدار بة دووطيانى لةوانةية َ
هو َ
طورانكاريةكانى َ
َ
بخون و ئةو بن َيشتانةى كة ماددةى زايليتولى ت َيداية
زور َ
دةكر َيت ئافرةتانى دووطيان ئاو َ
بى شةكرن بجون تا وشك بونى دةم كةم بب َيتةوة .بةكاره َينانى بةردةوامى هةويرى
و َ
فلورايدى ت َيداية يارمةتى دةدات تا ماددة كانزاييةكان َبو ددان
ددان و غةرغةرةى دةم كة َ
كلور بوون و هةستيار بوونى ددان كةم دةكاتةوة.
بطةر َيتةوة و مةترسى َ
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خوراكى هاوسةنط لةطةل
َ
خوراكةكانى طرينط
ث َيكهاتةى َ
زورى لة سةر
كاريطةرى َ
ثاراستني تةندروستى ئ َيوة هةية.
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ئاموذطارى تةندروستى دةم وددان
َ
بى شةك ،كار َيكى طرانة ،بةالَم دووطيانى كات َيكى باشة َبو ئةوةى
روذانة َ
طورينى خوى َ
َ
خوى.
تة
ي
بطر
وددان
دةم
تةندروستى
باشى
كى
ي
رةفتار
كة
َ
َ
َ
كةواتة ض كاتيك باشترين كاتة َبو دةست ث َيكردنى ضاود َيرى ددانةكانى مندا َلى ئ َيوة؟
كاتى دووطيانى باشترين كاتة .تةندروستيةكى باشى دةم وددان لةطةل نةبوونى طرفتةكانى
جورى
ددان و ثووك لة كاتى دووطيانى بة ش َيوةيةكى بةرضاو بةشدارى دةكات لة َ
تةندروستى طشتى ئ َيوة.
خوراك
َ
زورى لة سةر
خوراكةكانى طرينط كاريطةرى َ
خوراكى هاوسةنط لةطةل ث َيكهاتةى َ
َ
سى مانطى دووطيانيدا
يةكةم
كاتى
لة
ك
ي
دايك
هةية.هةر
وة
ي
ئ
تةندروستى
ثاراستني
َ
َ
َ
رمونى
هو َ
خوراكيكى باش نةخوات ،ئةا دةتوان َيت كاريطةرى لةسةر ذينطةى خوراك و َ
َ
زور هةستيارى طةشة كردنى والش دةب َيت .هةروةها كاريطةرى لةسةر ك َيش
ماوةى
لة
َ
خوراكى لةماوةى دووةم و
جورة بةد َ
كورثة دةب َيت .بةردةوام بوونى هةر َ
و تةندروستى َ
سى مانطى طةشةي و مندا َل بة توندى الواز دةكات.
س َييةم َ
خوراكى ئ َيوة لة كاتى دووطيانى كاريطةرى لةسةر ددانةكانى مندا َليش دا هةية.
َ
ددانى مندا َل لة شةشةم هةفتةى دووطيانيدا دةست بة دروست بوون دةب َيت و ددانى
هةميشةيى خر َينةى يةكةم لة  5مانطى دروست دةب َيت.
ئاموذطارى ثزيشكى
زور طرنطة كة داواى َ
ئةطةر هةرجار َيك كةمى فيتامينت هةبووَ ،
زورجار هةر
بكةى ،لةبةر ئةوةى ددانةكان لة كاتى دروست بوونيان زيانيان ث َيدةطاتَ .
كةمبوون َيك بة ئاسانى بةراسثاردنى بة ه َيزكةرى شياو لة اليةن ثزيشكى ئ َيوة ضارةسةر
دةبى لة كاتى
فلورايديان ت َيداية
َ
دةب َيت .سةرةراى ئةوة ،ئةو ظيتامينانةى كة ماددةى َ
كالسيومى ئ َيسك ت َيكة َل دةب َيت و
دووطيانى بةكار نةيةت لةبةر ئةوةى ئةم مادةية لةطةل
َ
ث َيش لة هةلمذينى ظايتامينةكان دةطر َيت.
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بى طرفت لة
زورى مندا َلةكان بة َ
زوربةى َ
ثروسةيةكى ئاسايي يةَ ،
لة كؤتاييدا ،دووطيانى َ
ئاموذطارى هةر دايك َيك دةكر َيت كة بة شو َين ش َيوازى ذيان َيكى
دايك دةبن.دةتوانين بل َيين كة َ
تةندروست دا بكةون و:
بخون.
•خوراك َيكى تةندروست بة ش َيوةيةك هاوسةنط و لة كات َيكى طونجاو
َ
طوشتى ماسى ،ه َيلكة،
خوراكى تةندروست وةكوو ميوة ،سةوزةوات ،دانةو َي َلة ،نانَ ،
َ
ثاقلة و بادةم.
بخون.
خوراكى شةكرى بةكارب َينن و تةنها لة كاتى جةمةكاندا َ
•ر َيذةيةكى كةم لة َ
خوتان بثار َيزن لة خواردنةوة شةكرييةكان ،ترشى و خواردنةوةكانى ديكةى ترش.
• َ
روذانة بطونج َيت.
برى خوراوى َ
زورتر َ
•لة جياتى شةربةت ،ميوةى تازة َ
بخون تا لةطة َل ِ
دةكرى.
•ثشكنينى ثزيشكى بةردةوام و ر َيك و ث َيك ث َيشنيار
َ
•لةكاتي دووطيانيدا دةب َيت دووربيت لة جطةرةك َيشان و خواردنةوةي مةي.
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ثاك و خاو َينى دةم و ددان
ث َيشنيار دةكرى:
بشون و داوى
فلورايدى ت َيداية َ
روذانة  2يان  3جار ددانةكانتان بة هةويرى ددان كة َ
• َ
ددان بة كار به َينن .دةب َيت هةمو جار ددانةكانتان بةيانيان و ث َيش نوستن وة ئةطةر كرا
بطؤرن.
بشون .هةر  4-3مانط جار َيك فلضةكةتان
ن َيوان جةمةكان َ
ِ
بى ئةلكحول ب َيت).
•لة كاتى ث َيويست غةرغةرى دةم ِرؤذانة بةكار به َينن (باشترة َ
كلوره َيكزيدين
هةند َيك لة دايكان لةوانةية ث َيويستيان بة غةرغةرةى دذة بةكتريا وةكو َ
ب َيت .ئةم بابةتة دةتوانن لةطةل ثزيشكى ددانتان باس بكةن.
بشون ،دةبى ئةوة رةضاو بكةن كة
•ئةطةر نةتانتوانى ثاش نان خواردن ددانةكانتان َ
جورة بن َيشتة ر َيذةى
بى شةكر كة ماددةى
زاليليتولى تيداية بةكار به َينن .ئةم َ
َ
بن َيشتى َ
كلور بوونى ددان.
هوى َ
بةكتريا كةم دةكات كة دةبنة َ
دةبى دةمتان يةكسةر
•ئةطةر د َلهة َلضوون و رشانةوة بب َيتة طرفت َيكى طةورة َبوئ َيوة،
َ
بشون.
سودة يان غةرغةرةى دةم كة فلورايدى ت َيداية َ
ثاش رشانةوة بة طيراوةى َ
ئةو كردارة ترشى طةدة هاوسةنط دةكات و ث َيش لة خورانى ددان دةطرن.

ددانةكانتان بةيانيان و ث َيش نوستن وة
بشون.
ئةطةر كرا ن َيوان جةمةكان َ
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نامیلکەی تری ئەم زنجیرەیە:
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

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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