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مــن  يتجــزأ  جــزًءا ال  واألســنان  الفــم  تعــد صحــة   
ســلًبا  فيهــا  وتؤثــر  بهــا  تتأثــر  العامــة،  لصحــة  ا
الفــم  بأمــراض  اإلصابــة  نســبة  وألن  إيجاًبــا،  و  أ
واألســنان في دول مجلس التعاون - وعلى وجه 
 - الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  لخصــوص  ا
تفــوق كثيــًرا مــن الــدول المتقدمــة والناميــة علــى 
حــد ســواء، فقــد اســتلزم ذلــك تضافــر الجهــود، 
وبــذل كل مــا مــن شــأنه خفــض نســبة اإلصابــة 
بتلــك األمــراض، خصوًصــا تســوس األســنان لــدى 
 الناشــئة مــن أبنــاء وبنــات دول مجلــس التعــاون.
ــن بتســوس  فقــد بلغــت نســبة االطفــال المصابي
األســنان فــي المملكــة العربية الســعودية للفئات 

العمريــة :

- 6 سنوات : 96%	 

12- سنه : 93.7%	 
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التعريف بتسوس األسنان :
تســوس األســنان هــو عبــارة عــن ضــرر يحــدث للســطح 
الخارجــي للســن )المينــا( يؤدي لظهــور تجاويف وثقوب؛ 
بســبب مجموعــة مــن العوامــل مثــل البكتيريــا وتنــاول 
والوجبــات الخفيفــة المتكــررة والمشــروبات الســكرية، 
ويشــكل تســوس األســنان إحــدى المشــاكل الصحيــة 
ــم وفــي جميــع  ــر انتشــاًرا فــي مختلــف أنحــاء العال األكث
تســوس  عــدم معالجــة  حــال  العمريــة. وفــي  لفئــات  ا
األســنان فــإن التجاويــف والثقــوب قــد تكبــر وتتســع 
ممــا يســبب آالًمــا شــديدة، أو التهابــات، أو حتــى فقــدان 

األســنان ومضاعفــات أخــرى.
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األسباب :
تبدأ البكتيريا بمهاجمة الطبقة األولى لألسنان وهي طبقة المينا:

ن طبقــة البــّاك: الفــم مثــل أجــزاء أخــرى كثيــرة مــن الجســم يحتــوي علــى العديــد مــن أنــواع البكتيريــا التــي 	  تكــوُّ
تتكاثرعلــى المــواد الغذائيــة والمشــروبات التــي تحتــوي علــى أشــكال معينــة مــن الســكر والكربوهيــدرات القابلــة 
للتخمر.عندمــا ال يتــم تنظيــف هــذه الســكريات مــن األســنان تبــدأ البكتيريــا بســرعة بالتغذي عليهــا وإنتاج األحماض 

)فبوجــود البكتيريــا وبقايــا األطعمــة واألحمــاض واللعــاب تتكــون طبقــة صلبــة علــى األســنان تســمى البــّاك(
تأثيــر البــّاك علــى األســنان:  وجــود البــّاك علــى األســنان يــؤدي لفقــدان المعــادن الموجــودة فــي طبقــة المينــا 	 

وتآكلهــا، وبعدهــا يبــدأ تكــّون الثقــوب ومــن ثــم انتقــال األحمــاض والبكتيريــا إلــى الطبقــة الثانيــة مــن الســن )العــاج(
ــا واألحمــاض الــي الطبقــة الثالثــة مــن الســن )اللــب( التــي 	  النخــر الكامــل للســن: عندمــا يصــل الضــرر مــن البكتيري

تحتــوي علــى األوعيــة الدمويــة واألعصــاب، وتبــدأ بعدهــا األعــراض كاأللــم عنــد العــض علــى الســن أو الحساســية 
مــن المأكــوالت الســاخنة أو البــاردة.. فيبــدأ الجســم بمقاومــة هــذه البكتيريــا بتكويــن خايــا بيضــاء مكونــة الُخــّراج

السن وهي في حالة 
سليمة

النخر وبعد ان اكستح النخر يبلغ لب الضرسالسوس يصيب العاجالسوس يهاجم الميناء
اللب يهاجم األعصاب
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األعراض :
ألم في األسنان	 
آالم خفيفة إلى حادة عند تناول الحلويات أو المشروبات السكرية	 
حساسية األسنان لألطعمة الساخنة أو الباردة	 
ألم عند العض	 
ثقوب أو حفر في األسنان	 
صديد حول األسنان، خصوًصا عند الضغط على اللثة	 

عوامل الخطورة المؤدية لإلصابة بتسوس األسنان:
ــة؛ فهــذا يجعلهــا 	  ــرة طويل ــر عرضــة للتســوس بســبب تعرضهــا لألطعمــة لفت األســنان الخلفيــة )األضــراس( أكث

أكثــر قابليــة لتكــون طبقــة البــّاك مقارنــة مــع األســنان األماميــة كاألنيــاب والقواطــع. كمــا أن موضعهــا يجعــل 
تنظيفهــا أصعــب بالفرشــاة ووســائل العنايــة األخــرى

األطعمة المحتوية على السكر مثل الحلويات والعصائر السكرية	 
ا من الســكريات لتهضمها 	  التنــاول المتكــرر للطعــام أو الوجبــات الصغيــرة، فهــذا يعطــي البكتيريــا مصــدًرا مســتمرًّ

منتجــة األحماض
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الرضاعة الليلية لألطفال :	 
تتمثــل فــي إرضــاع األم لطفلهــا قبــل النــوم وتــرك زجاجــة الحليــب  فــي فمــه أثنــاء نومــه، وهــذا يــؤدي . 1

لحــدوث تســوس للرضــع
عــدم العنايــة باألســنان بشــكل مائــم، ويتمثــل ذلــك بعــدم تفريشــها بشــكل منتظــم بعــد الوجبــات . 2

واســتعمال الخيــط الطبــي
عــدم اســتعمال الفلورايــد؛ حيــث إنــه يقــوم بوقايــة األســنان؛ ألنــه يحــارب أثــر األحمــاض، وذلــك عبــر تحفيــز . 3

إعــادة المعــادن المفقــودة إلــى مينــا الســن
 جفــاف الفــم: وهــي حالــة تتميــز بانخفــاض إفــراز اللعــاب، ويــؤدي انخفــاض إفــرازه فــي الفــم إلــى زيــادة أخطــار 	 

اإلصابــة بتســوس األســنان؛ ألن اللعــاب يحتــوي علــى أجســام مضــادة تقــاوم األحمــاض والبكتيريــا.
الحشوات والتلبيسات السنية الرديئة يمكن أن تؤدي لتسوس األسنان نتيجة لتراكم البكتيريا فيها.	 
حرقــة المعــدة، إذ يــؤدي االرتجــاع المعــوي المريئــي ألحمــاض المعــدة نحــو الفــم إلــى تــآكل المينــا، وهــذا 	 

يدمرهــا ويضعفهــا أمــام هجــوم البكتيريــا الحمضــي.
اضطرابــات األكل، مثــل فقــدان الشــهية أو الشــره المرضــي، تزيــد احتماليــة التســوس؛ إذ يــؤدي قيــام المريــض 	 

بالتقيــؤ لتعريــض األســنان ألحمــاض المعــدة ممــا يزيــد أخطــار التســوس.
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المضاعفات :
صعوبة في المضغ	 
تكسر األسنان	 
التهاب عصب األسنان	 
الخراج	 
خلع السن	 
التهاب اللثة	 
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الوقاية من تسوس األسنان :
ا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.	  فرش أسنانك بعد كل وجبة أو مرتين على األقل يوميًّ
استعمل الخيط السني لتنظيف أسنانك مرة واحدة على األقل في اليوم	 
زر طبيب األسنان بشكل دوري	 
ابتعد عن األغذية المحتوية على السكر كالحلويات والعصائر المحاة	 
تنــاول أغذيــة صحيــة، ويشــمل ذلــك الفواكــه والخضــار واألجبــان؛ ألنهــا تحفــز إفــراز اللعــاب الــذي يحافــظ علــى 	 

األســنان مــن تأثيــر األحمــاض
قلل تناول الوجبات الخفيفة؛ إذ أن ذلك يقلل الغذاء المتوفر للبكتيريا بالفم	 
اذا كنت من الفئات األكثر عرضة للتسوس فقد يوصي الطبيب باستخدام مضمضة الفلورايد	 

العالج :
العاج بالفلوريد: يعمل على المحافظة علي المعادن الموجودة على المينا لتقوية األسنان ضد التسوس 	 
 الحشــوات : عندمــا يوجــد ثقــوب فــي األســنان يعمــل لهــا حشــوات )حشــوات مركبــة أو حشــوات تعويضيــة(.	 

تلبيس السن)التاج(: يستخدم في حال تضرر السن أو كسره أو وجود شرخ في السن أو للتجميل. 
خلع األسنان	 
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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





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 


