
Hygiène bucco-dentaire  
 

 : مفلا ةفاظن
 .مفلا يف ةریمخلا ىودعو ةثللا باھتلاو نانسألا سوست ىلع زفحی مفلا فافج ●
 .يوفش صحف ءارجإل رھشأ 4 ىلإ 3 لك كنانسأ بیبط ةرایزب مق ●
 .ةبجو لك دعب ةمعان تاریعش تاذ نانسأ ةاشرفب كنانسأ فظن ●
 .مویلا يف نیترم دیارولفلا ىلع يوتحی نانسأ نوجعم مدختسا ●
 نانسألا سوست عنمل مونلا لبق وأ تابجولا نیب ةیركسلا ةمعطألا لوانت بنجت ●
 .ةثللا باھتلاو
 .يئام بطرم عضوب كیتفش يبطر ●
 نم بلطا .نانسأ نوجعمو ةنشخ نانسأ ةاشرفب اھلسغا ، نانسأ مقطأ كیدل ناك اذإ ●
 .ماظتناب اھتفاظن صحف كنانسأ بیبط
 نیسحتل ةبولقم ةیكیتسالب ةقعلم مدختسا ، كلذ رذعت اذإ ، وأ ناسللا ةطشكم مدختسا ●
 .كسفنت

 كنكمی .)أطخلا قیرط نع علتبا اذإ رطخ دجوی ال( يحلم لولحمب كمف فطشا ●
 .ضییبت وأ ةرغرغك ھمادختسا

 ةیشغألا عم كاكتحالا عنمل نانسألا ىلع )ينھم يطفن مالھ( قیلزت ةدام قیبطت ●
 .ناسللاو ةیطاخملا
 : ةیمویلا ةایحلا

 .نیخدتلا نع عالقإلا يف ركفف ، نخدت تنك اذإ ●
 عضو وأ ةفرغلا يف سبالملا فیفجت اًضیأ كنكمی( كتفرغ يف بیطرت زاھج عض ●
 .)دربملا نم برقلاب ءاملا نم ضوح
 .حوتفم كمفو وفغت الأ لواح ●
 نأ نكمی ءاودلا ناك اذإ ام ةفرعمل ةوبعلا ةرشن اًمئاد أرقاف ، ًایتاذ جلاعتت تنك اذإ ●
 فافج ززعت نأ نكمی كبیبط اھفصی يتلا تاجالعلا نم يأ تناك اذإ .مفلا فافج ببسی
 فاقیإلاف :مھتحیصن نود ًادبأ اھلوانت نع فقوتت ال نكل ، كلذ نأشب مھعم ثدحتف ، مفلا
 .ریطخ رمأ تاجالعلا ضعبل ئجافملا

 

 :تابجولا ءانثأ
 ةیلاتلا حئاصنلا مدختساف ، باعللا يف صقن نم يناعت تنك اذإ ، ماعطلا لوانت ءانثأ
 :مفلا فافجب روعشلا لیلقتل

 .باعللا زارفإ زفحی غضملا نأل ، ةلیوط ةرتفل غضملا ●
 ، ةجزاطلا ةھكافلا( ءاملاب ةینغلا ةنیللا ةمعطألا رتخا ، ربكأ ةلوھسب علبلاو غضملل ●
 .)خلإ ، خیطبلا ، رایخلا

 .ةفرغلا ةرارح ةجرد يف وأ ةئفادلا ةمعطألا لوانت ●



 .ءاملا نم تافشر عضب برشا ، ةمضق لك نیب ●
 .لوحكلاو )زرألاو بوبحلا( ةفاجلا ةمعطألا بنجت ●
 فافجلا ببست اھنأل ، ةراحلا وأ ةحولملا ةدیدش قابطألل ككالھتسا نم اًضیأ للق ●
 .جیھتلاو
 نأ نیبورشملا نیذھ يف دوجوملا نییفاكلل نكمی ، عقاولا يف .ياشلاو ةوھقلا بنجت ●
 .مفلا ففجی

 
 


