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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                 

 شیر بطری و گازدار های ینوشیدن ، شیرینی

 نحوه و کودکان در دندان پوسیدگی مهم دالیل مورد در والدین برای نکته 10

 .آنها از جلوگیری

 

 بهداشت مشکالت از تا کند کمک شما کودک به تواند می خوب عادات ایجاد

 .کنید جلوگیری لثه بیماری و دندان پوسیدگی مانند دندان و دهان

 کودکان باشد؟بیشتر داشته شیرینی دهم اجازه فرزندم به توانم می آیا

 زیاد از اطمینان با تا کنید  کمک توانید می شما اما ، خواهند می شیرینی

 جریان که هنگامی ، خواب از قبل ویژه به و ،  اوقات اغلب در یا مقدار نبودن

 . کنید جلوگیری مشکالت بروز از یابد می کاهش بزاق

 .ندهید پاداش عنوان به را شیرین نوشیدنی یا شیرینی کنید سعی

 و میوه ها وعده میان چیست؟بهترین من فرزند به دادن برای تنقالت بهترین

 .کنید امتحان را هویج  یا خیار از هایی تکه ، موز ، نارنگی. هستند خام سبزیجات

( کورن پاپ) ذرت و برنج کیک ، تست نان شامل خوب های وعده میان سایر

 .است ساده
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 بنابراین ، باشد بد ها دندان برای تواند می و است زیاد قند دارای خشک میوه

 و - دسر عنوان به مثال عنوان به - غذایی های وعده با کودکان به را آن هرگز

 .ندهید غذایی های وعده بین وعده میان عنوان به هرگز

 

 داشته (fizzy drinks)) گازدار مضر های نوشابه دهم اجازه فرزندم به باید آیا

 باشد؟

 پوسیدگی خطر که هستند قند زیادی مقادیر حاوی گازدار های نوشیدنی: خیر نه

 .دهد می افزایش را دندان

 

 بدون های نسخه چه و هستند شکر حاوی که آنهایی چه) گازدار های نوشیدنی

 سطح توانند می که هستند اسیدهایی حاوی نیز( غذایی های رژیم یا و قند رژیم

 .ببرند بین از را دندان بیرونی

 برای ها نوشیدنی است؟بهترین کدام من کودک دندان های نوشیدنی بهترین

 .است معمولی شیر یا سالم آب ، سال 1 باالی کودکان

( کامل شیر) چرب پر شیر سالگی 2 تا ماهگی 12 سن از باید شما کودک

 شما فرزند که زمانی  ، کرد معرفی توان می سالگی 2 از را چرب نیمه شیر.بخورد

 را گرفته خامه شیر.دارند خوبی رشد شان سن  به ونسبت  میخورد خوب غذای

 .شود داده  هستند باال به سال 5 از که کودکانی به توان می
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 .نیست مناسب ماه 12 زیر نوزادان برای نوشیدنی عنوان به گاو شیر

 

 است؟ درست اسموتی یا میوه آب نوشیدن آیا

 ، هستند اسید و قند حاوی نشده شیرین های اسموتی و ها میوه آب حتی

 به را خود کودک اما ، شوند خوداستفاده روز 5 بار هر  توانند می اگرچه بنابراین

 و روز هر اسموتی یا میوه آب( لیتر میلی 150 حدود) کوچک لیوان 1 از بیش

 .کنید محدود غذایی های وعده زمان در فقط

 و سبزیجات آب ، درصد 100 ای میوه آب که باشید داشته توجه ، همچنین

 بار 5 از بخش 1 حداکثر توانند می ، اند نشده شیرین تاکنون که را ها اسموتی

 دهند اختصاص آن به خودرا روز

 روز 1 مدت در را اسموتی و میوه آب لیوان یک آنها اگر ، مثال عنوان به.

 شما فرزند اگر.شود می گرفته نظر در قسمت 1 عنوان به فقط بازهم ، باشند داشته

 را شیرین های نوشیدنی طعم اینکه تا بدهید آب آنها به است بهتر ، است تشنه

 .کنید ترغیب

 در و کنید خودداری نوزادان به میوه با "گانه بچه آبمیوه" دادن از کنید سعی

 ماه 6 زیر نوزادان به نباید میوه آب. کنید خودداری آنها از ای تغذیه های بطری

 .شود داده

 رساند؟ می آسیب من فرزند دندانهای به خواب زمان در شیر آیا
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 از محافظت برای دهان در کمتر بزاق زیرا دارند را خطر بیشترین شب در دندانها

 .دارد وجود آنها

 می شیر اگر اما ، بخورید توانید می خواب هنگام که است نوشیدنی بهترین آب

 .نکنید اضافه آن به چیزی ، دهید

 خطر که هستند قند حاوی معموالً الیو شیر پودر و شکالت طعم با های نوشیدنی

 .دهد می افزایش را پوسیدگی

 سؤال همیشه. است؟آره بهتر من فرزند دندانهای برای قند بدون داروهای آیا

 برای تجویز تجویز صورت در یا است موجود قند از عاری داروی آیا که کنید

 فرزند که صورتی در ویژه به امر این.کنید یادآوری خود پزشک به ، فرزندتان

 .است مهم بسیار کند می مصرف مدت طوالنی داروهای شما

 

 6 در باید شما کند؟کودک رها را ی شیرها بطری باید من کودک زمانی چه

 .کند تغییر آزاد جریان فنجان یک سمت به جاو جابه بطری  از ماهگی

 و چای زیرا ، کنید دور کامل طور به ها بطری از را آنها سالگی 1 تا کنید سعی

 که معنی این به ، کند می تشویق مکیدن به طوالنی مدت به را ها بچه چاشنی

 دندان با طوالنی مدت شوند می دندان پوسیدگی باعث که هایی نوشیدنی

 .هستند تماس در فرزندتان
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 برای( نوشیدن خرده خرده()(sippy cup)آبمیوه مخصوص بطرهای یا لیوان آیا

 )شکل زیر(هستند؟ مناسب دندان

. نیست آبمیوه مخصوص بطرهای یا لیوان یک از کودک استفاده به نیازی دیگر

 .ندک کار بتواند تا دارد کودک مکیدن به نیاز آنها که هستند بطری یک مانند آنها

 

 

 

 

 تمایعا جریان و ندارد ای دریچه زیرا ، است بهتر آزاد جریان با فیدر فنجان یک

 معمول طور به گیرند می یاد کودکان که است معنی بدان این.است نامحدود

 )شکل زیر(.مکیدن با نه و بنوشند
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 رساند؟ می آسیب من فرزند دندانهای به شست انگشت مکیدن یا پستانک آیا

 ها دندان حرکت هنگام یعنی ، کنند می تشویق را باز نیش یک آنها اما ، نه

 رشد بر است ممکن همچنین.شست انگشت یا پستانک برای فضایی ایجاد برای

 از باید ماهگی 12 به فرزندتان رسیدن از پس دلیل همین به. بگذارد تأثیر گفتار

 .کنید خودداری ها پستانک از استفاده

 باعث ، گرفت را خود دوم دندان شما کودک که زمانی تا شست انگشت مکیدن

 خود فرزندان.است سخت عادت این حذف اما ، شود نمی دائمی مشکالت ایجاد

 خود دهان در پستانک یا شست انگشت با صداها ایجاد یا کردن صحبت از را

 .نکنید فرو مربا یا شکر مانند شیرینی چیز هر در را ها وپستانک کنید منصرف

 تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید                              
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