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عيادات عامة مجانية لطب األسنان
•    َمْن المؤهل للحصول على عناية طب األسنان المجانية؟

•    البالغين الذين بحوزتهم بطاقة معاش أو بطاقة عناية صحية أو 
بطاقة الُمِسن سارية المفعول

•    األطفال:

    −    كل األطفال ما بين الرابعة والعاشرة من العمر
    −    الطالب الذين في السنتين المدرسيتين 11 و 12 ولديهم 

بطاقة سنترلينك أو بطاقة عناية صحية أو بطاقة معاش 
سارية المفعول

    −    األطفال حتى الثالثة من العمر ولدى ذويهم بطاقة 
سنترلينك أو بطاقة عناية صحية أو بطاقة معاش 

سارية المفعول
    −    من تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 17 سنة ومؤهلين 

لجدول عوائد الطفل لطب األسنان.

 كيف تحافظ 
 على أسنانك 

صحية  

 تفقَّد أسنان طفلك بنفسك بين زيارات 
عيادات طب األسنان.

أسنان األطفال الصحية.

د موعًدا لطب األسنان اآلن. حّدِ

د موعًدا لطب األسنان اآلن. حّدِ

احصل على عالج طب األسنان العاجل اآلن.



أسنان األطفال
•    إن حليب الثدي هو األفضل لألطفال وهو الغذاء والشراب الوحيد 

الذي يحتاجون إليه حتى بلوغهم الشهر السادس من العمر.

•    امتنع عن إعطاء الطفل قنينة الرضاعة عند النوم.

•    ال تضع سوى الحليب أو الماء في قنينة الرضاعة.

•    إبدأ باستعمال كوب عند الشهر السادس وتوقف عن استعمال القنينة 
مع بلوغ الطفل 12 شهًرا.

أسنان األطفال
•    إن أسنان الطفل األولية )الحليب( بالغة األهمية ويجب   

العناية بها بدقة.

•    يجب أن تساعد على فرك أسنان طفلك لحين بلوغه حوالي  
8 سنوات من العمر.

•    خذ طفلك إلى عيادة طب األطفال إلجراء أول فحص قبل بلوغه 
السنتين من العمر.

ِفك أي مبالغ. •    هناك عيادات عامة لطب األسنان ولن تُكلّ
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تناول طعاًما جيًدا
للحفاظ على أسنانك صحية

عليك التنظيف جيًدا
أفرك أسنانك في الصباح والمساء

اشرب جيًدا
اشرب مياه الصنبور فهي آمنة   

وتحفظ أسنانك

حافظ على   
صحتك جيدة

قم بزيارة طبيب األسنان مرة في  
السنة للفحص والتنظيف

الخيارات الصحية:
الخضراوات، البقول، الفاكهة، 

األجبان، اللبن الرائب، الخبز أو 
المكسرات.

َّد  استعمل معجون أسنان ُمزو
بالفلورايد وفرشاة أسنان برأس 

صغير، ناعمة الشعيرات.

إن فرك أسنانك واللثة يساعد على 
تخفيض البكتيريا التي قد تُسبِّب 

المشاكل في األسنان.

إن مياه الصنبور هي األفضل. فهي 
تحتوي على الفلورايد وتساعد على 

وقاية أسنانك.

قم بزيارة عيادة لطب 
األسنان إلجراء الفحص 

وال تنتظر حتى تتألم.

تجنَّب األطعمة الحلوة غير 
الصحية كالكعك والبسكويت 
واأليس كريم أو الشكوالتة.

تجنَّب المشروبات السكرية مثل عصير 
الفاكهة أو المرطبات والمشروبات 

الغازية. 




