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نبذة مختصرة:
التغيــرات 	  مــن  العديــد  الحمــل  أثنــاء  تحــدث 

الفــم. فــي صحــة  يؤثــر  قــد  الجســدية ممــا 
تغيــر العــادات الغذائيــة والتغيــرات الهرمونيــة 	 

الفــم واألســنان  أكثــر أســباب مشــاكل  هــي 
ــاء الحمــل. شــيوًعا أثن

التــي 	  واألســنان  الفــم  مشــاكل  أكثــر  مــن 
وتســوس  تــآكل  اللثــة،  التهــاب  تحــدث:  قــد 
األســنان، أورام الحمــل الحميــدة فــي منطقــة 

اللثــة.
يجــب إخبــار طبيــب األســنان عــن الحمــل قبــل 	 

البــدء بعمــل أي إجــراء.
أثنــاء 	  باألســنان  العنايــة  علــى  الحــرص  يجــب 

أكثــر مــن أي وقــت. الحمــل 
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مقدمة:
الحمــل هــو فتــرة فريــدة مــن حيــاة المــرأة؛ حيــث يحــدث 
فيهــا العديــد مــن التغيــرات الجســدية ممــا قــد يؤثــر 
فــي صحــة الفــم، وفــي الوقــت نفســه تعــد صحــة الفــم 
ــاح للصحــة بشــكل عــام، حيــث إن  واألســنان هــي المفت
الوقايــة والتشــخيص والعــاج تعتبــر ممارســات آمنــة 
وفّعالــة لتحســين صحــة المــرأة الحامــل، باإلضافــة إلــى 

أنهــا مهمــة لصحــة الجنيــن أيًضــا.
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عواقب إهمال تنظيف األسنان:
ــى أســطح األســنان، ممــا  ــى تراكــم طبقــة البــاك عل ــؤدي إل إن إهمــال تنظيــف األســنان بالفرشــاة والمعجــون ي
يــؤدي إلــى زيــادة البكتيريــا المســببة لتســوس األســنان والتهابــات اللثــة، حيــث تقــوم البكتيريــا بإنتــاج أحمــاض تهاجــم 

األســنان وتــؤدي إلــى تكســرها وحــدوث التســوس، كمــا أن أنواًعــا أخــرى مــن البكتيريــا تســبب التهابــات اللثــة.

تغيير فرشاة األسنان:
ينصــح بتغييرهــا كل ثاثــة أو أربعــة أشــهر، أو عنــد اهتــراء شــعيراتها وذلــك للحفــاظ علــى فعاليتهــا فــي التنظيــف 

وعــدم إيــذاء أنســجة اللثــة.
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مشاكل األسنان الشائعة أثناء الحمل:
توجــد عــدة مشــاكل قــد تــزداد احتماليــة حدوثهــا فــي فتــرة الحمــل، وتعــود إلــى وضعهــا الطبيعــي بعــد الــوالدة، 

وتشــمل:

التهاب 
اللثة

أورام الحمل 
)الورم الحبيبي المقّيح(

تسوس 
األسنان

قــد يحــدث بســبب التغيــرات الهرمونيــة 
اللثــة  أنســجة  اســتجابة  تزيــد  التــي 

يــا. للبكتير

هــي نمــو متزايــد لألنســجة علــى اللثــة، 
قــد تحــدث بســبب التغيــرات الهرمونيــة 

بالجســم.

تســوس األســنان ليــس مرًضــا يحــدث بســبب الحمــل، وإنمــا تســببه البكتيريــا 
وعــادات األكل الخاطئــة، فقــد يتغيــر النظــام الغذائــي فــي فتــرة الحمــل 
)مثــل زيــادة تنــاول الوجبــات الخفيفــة(، أو تــزداد حموضــة الفــم بســبب 
القــيء، أو جفــاف الفــم، أو قلــة نظافــة الفــم الناجمــة عــن الغثيــان والقــيء.

تآكل 
األسنان

إنــه  الناتــج عــن غثيــان الصبــاح، حيــث  القــيء  نتيجــة  يحــدث 
مــن المعــروف خــال الثلــث األول مــن الحمــل كثــرة القــيء 
واالرتجــاع، ممــا يجعــل أحمــاض المعــدة تامــس األســنان.
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التهاب اللثة :
اللثة الســليمة تكون ذات لون وردي، ومشــدودة لتثبيت األســنان، وال تنزف أبًدا عند لمســها أو تفريش األســنان. 
وغالًبــا ال يســبب التهــاب اللثــة أي ألــم، وقــد ال يعــرف الشــخص بأنــه مصــاب بــه، لذلــك ينصــح بإجــراء الفحــص 

الــدوري للفــم واألســنان.

أعراض التهاب اللثة أثناء الحمل :
احمرار وتورم اللثة.	 
نزيف اللثة بعد تنظيف األسنان أو استخدام الخيط.	 
حساسية األسنان.	 
صعوبة أو ألم أثناء المضغ.	 
سقوط األسنان.	 

أظهــرت بعــض الدراســات أن األم المصابــة بالتهــاب اللثــة قــد تكــون أكثــر عرضــة لبعــض المشــاكل، مثــل: الوالدة 
المبكــرة أو انخفــاض وزن المولود.
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متى يجب زيارة 
الطبيب ؟

عند وجود مشاكل بسيطة في الفم واألسنان .	 

عند حدوث نزيف في اللثة أثناء تنظيف األسنان .	 

إذا كانت آخر زيارة لطبيب األسنان قبل 6 أشهر من الحمل .	 

يجــب إخبــار طبيــب األســنان عــن الحمــل قبــل البــدء بعمــل أي إجــراء، وكذلــك عــن جميــع األدويــة والفيتامينــات 	 
التــي يتــم تناولهــا؛ لتجنــب حــدوث أي تعــارض مــع إجــراءات وخطــة الطبيــب العاجيــة.
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الوقاية من مشاكل 
الفم واألسنان أثناء 

الحمل
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الوقاية من مشاكل الفم واألسنان أثناء الحمل:
يجــب الحــرص علــى نظافــة األســنان أثنــاء الحمــل أكثــر مــن أي وقــت؛ ألن الحمــل يزيــد العرضــة لإلصابــة بالتهابــات 	 

اللثة.
ســؤال طبيــب األســنان إن كان باإلمــكان تأجيــل أي حشــوات جديــدة أو اســتبدالها بتركيبــات التيجــان، أو تأخيرهــا 	 

إلــى مــا بعــد الــوالدة.
القــيء يجعــل األســنان تتعــرض مباشــرة ألحمــاض المعــدة، لذلــك يجــب عــدم تنظيــف )تفريــش( األســنان بعــده 	 

مباشرة.
ينصــح بالمضمضــة بــكأس مــاء مخلــوط بمقــدار ملعقــة صغيــرة مــن بيكربونــات الصوديــوم بعــد القــيء، وذلــك 	 

لتخفيــف حموضــة الفــم.
الحــرص علــى تنظيــف األســنان مرتيــن يومًيــا بفرشــاة ذات شــعيرات ناعمــة لمــدة دقيقتيــن، واســتخدام معجــون 	 

ــا. أســنان يحتــوي علــى الفلورايــد، مــع الحــرص علــى تنظيــف مــا بيــن األســنان بالخيــط وغيــره مــرة يوميًّ
استخدام غسول الفم الخالي من الكحول والسكريات أو المعطرات المهيجة للثة.	 
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الحرص على المضمضة الجيدة بعد تناول الطعام.	 
قد ينصح الطبيب باستخدام العاج بالفلورايد الموضعي؛ للتقليل من تآكل األسنان.	 
عدم تأخير عاج مشاكل األسنان البسيطة؛ لتجنب تطورها.	 
تجنب التدخين والتعرض للتدخين السلبي.	 
مضغ الطعام جيًدا لتقوية عضات الفك، وتسهيل عملية الهضم والتمثيل الغذائي.	 
الحرص على التغذية السليمة، واتباع اإلرشادات التالية:	 

تجنب تناول األطعمة الغنية بالسكر )مثل الحلويات(.. 1
اختيار وجبات خفيفة قليلة السكر )مثل األجبان والخضراوات وغيرها(.-. 2
المسارعة بتنظيف الفم بعد تناول الطعام خاصة السكريات، حتى وإن كانت ذات مصدر طبيعي.. 3
الحرص على شرب الماء والحليب، وتجنب العصائر الغنية بالسكر والمشروبات الغازية.. 4
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األسئلة 
الشائعة
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هل يمكن خلع األسنان أو عالج جذور األسنان )العصب( أثناء الحمل؟
اإلجابــة: نعــم، يمكــن خلــع األســنان أو عــاج الجــذور أثنــاء الحمــل متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك، وبشــكل عــام يفضــل 

إجــراء معالجــات األســنان خــال فتــرة الحمــل فــي الثلــث الثانــي مــن الحمــل.

هل أشعة األسنان والتخدير الموضعي )إبرة البنج( آمن أثناء الحمل؟
اإلجابــة: نعــم، تعتبــر أشــعة األســنان التشــخيصية وكذلــك التخديــر الموضعــي لألســنان آمنيــن أثنــاء الحمــل متــى مــا 

تــم اتخــاذ اإلجــراءات الطبيــة المتبعــة بهــذا الخصــوص.

هل يمتص الجنين من الكالسيوم الموجود في عظام وأسنان األم؟
اإلجابــة: يحصــل الجنيــن علــى كميــة الكالســيوم التــي يحتاجهــا مــن الغــذاء الــذي تتناولــه األم، وليــس مــن أســنانها أو 
عظامهــا، ولذلــك يجــب الحــرص علــى تنــاول األغذيــة الغنيــة بالكالســيوم، وفــي بعــض الحــاالت قــد يصــف الطبيــب 

مكمــات الكالســيوم للحامل.

هل يسبب الحمل ظهور مشاكل باألسنان لم تكن موجودة مسبًقا؟
اإلجابــة: ال يتوقــع تســبب الحمــل فــي ظهــور مشــاكل باألســنان متــى مــا تمــت العنايــة بصحــة الفــم واألســنان خــال 

فتــرة الحمل.

المفاهيم الخاطئة: مع كل حمل يتم فقدان سن.
الحقيقة: ال يوجد دليل علمي على ذلك.
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ساهم معنا من أجل ابتسامة أجمل ألبناء طيبة الطيبة
البنك األول :

اسم الحسابرقم الحسابم
1SA5950000000010717782009جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA3750000000010717782017جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA1550000000010717782025جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA9050000000010717782033جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA6850000000010717782041جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج
6SA1850000000010717782068جمعية األسنان بالمدينة البرامج

مصرف اإلنماء:
اسم الحسابرقم الحسابم
1SA0705000068206161711000جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA7705000068206161711001جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA5005000068206161711002جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA2305000068206161711003جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA9305000068206161711004جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج
6SA6605000068206161711005جمعية األسنان بالمدينة البرامج
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بنك البالد:
اسم الحسابرقم الحسابم
1SA6015000999129353480008جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA5415000999129353480019جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA1015000999129353480035جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA3215000999129353480027جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA6315000999129353480051جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج
6SA8515000999129353480043جمعية األسنان بالمدينة البرامج

البنك األهلي:
اسم الحسابرقم الحسابم
جمعية األسنان بالمدينة عام133700000513403
جمعية األسنان بالمدينة زكاة233700000513501
جمعية األسنان بالمدينة صدقه333700000513610
جمعية األسنان بالمدينة الوقف433700000513708
جمعية األسنان بالمدينة دعم العاج533700000513904
جمعية األسنان بالمدينة البرامج633700000513806
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SCFDC7www.scfdc.org scfdc.org@gmail.com  

هاتف: 0148483199 جوال: 0556623533

المملكــة العربيــة الســعوية – المدينــة المنــورة – طريــق الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز )الدائــري الثانــي( 
بجــوار مصــرف اإلنمــاء 


