هزاجعات تِ دًذاًپششک

مسواک سدن


دًذاًْای کَدک خَد را حذاقل دٍ تار در رٍس

*تِ کَدک خَد اجاسُ دّیذ سهاًیکِ تِ تاسدیذ دًذاًپششک هیزٍیذ

هسَاک تشًیذ (تعذ اس ٍعذُ ّای غذایی ٍ قثل اس

تا شوا ّوزاّی کٌذ .دًذاًپششک هوکي است تزای خٌذُ ٍ تفزیح

خَاب)

تِ کَدک شوا پیشٌْاد دّذ رٍی یًَیت تٌشیٌذ.
* چکاپْای دًذاًپششکی اس سهاى ًَپایی کَدک شزٍع هی شَد



هسَاک سدى تِ فزسًذ خَد کوک ًوایٌذ


*تِ کَدک ًشاى دّیذ کِ چکاپْای دًذاًپششکی تخشی اس قَائذ

اس یک هسَاک ًزم هخصَص اطفال استفادُ
ًواییذ ٍ سهاًیکِ کَدک قادر تَد خویز دًذاى را

*در هَرد تاسدیذّای دًذاًپششکی هثثت ًگز تاشیذ ٍ جٌثِ ّای

تف کٌذ ،اس خویز دًذاى رٍی هسَاک ٍی استفادُ

جالة ،هَرد عالقِ ٍ جذیذ دًذاًپششکی را پزرًگ کٌیذ.

ًواییذ .تزای کَدکاى  18هاُ تا  6سال خویز
دًذاى تا هقذار کن فلَرایذ تَصیِ هی شَد هگز

*سهاى ٍیشیت را اٍل صیح قزار دّیذ تا کَدک شوا خستِ ًثاشذ.

ایٌکِ دًذاًپششک خویز دًذاى دیگزی تجَیش

* قثل اس سرسیذى سهاى ٍیشیت تِ هطة تزٍیذ تا کَدک شوا تا
هحیط آًجا آشٌا شَد.

هقاتل فزسًذ خَد تٌشیٌیذ یا پشت اٍ تایستیذ
تگًَِ ای کِ توام دًذاًْای اٍ را تثیٌیذ



رٍتیي است.

ٍالذیي تا سي  6یا  7سالگی تایذ در کل پزٍسِ

ًوَدُ تاشذ


هسَاک را تا ساٍیِ ًسثت تِ لثِ رٍ تِ پاییي

*هٌفعل تاشیذ ٍ اجاسُ دّیذ دستیاراى دًذاًپششکی تا فزسًذتاى

حزکت دّیذ .هسَاک را تا هالیوت حزکت دّیذ

ارتثاط تزقزار کٌٌذ.

یا آى را تصَرت دایزُ ای شکل رٍی دًذاى ٍ لثِ

*لشٍهی ًذارد تزای تاسدیذ دًذاًپششک کَدک را تطویع کٌیذ،
ٍالذیي ًثایذ دلَاپس تاشٌذ.

ّا تشًیذ .ایٌکار را تزای سطَح کٌاری تا استفادُ اس
یک حزکت هالین ٍ رٍ تِ تیزٍى تکزار ًواییذ.

آیا می دانستیذ؟


تْتز است اس استفادُ اس آب ًثات چَتی ،تیسکَییتْای
شیزیي ٍ شکالتْا تعٌَاى ّذیِ تزای تچِ ّا پیشگیزی
ًواییذ.



یک ایذُ هٌاسة تزای ّذیِ دادى تادکٌک ،تزچسة ٍ
اسثاب تاسی هی تاشذ.



دًذاًْای آسیاتی کِ تذٍى جایگشیٌی ّیچیک اس
دًذاًْای شیزی در سي  6-7سالگی در هی آیٌذ،
ًخستیي دًذاًْای دائوی فزسًذ شوا هی تاشٌذ.



یک ظزف خَراکی رٍساًِ را در یخچال ًگْذاری
ًواییذ .ایي ظزف تایستی شاهل غذاّای سالن اس جولِ
تکِ ّای هیَُ ،سثشیجات ،پٌیز ٍ ساًذٍیچْای کَچک
تاشذ .ایي کار تِ ایجاد عادات هٌاسة تغذیِ ای کَدک
کوک هی ًوایذ.

تا دنذانپششک خود ،پزستار تچه،
دکتز خانوادگی یا دکتز اطفال
مشورت نماییذ.

نوشیذنی مناسة

تغذیه مناسة


فزسًذ شوا دٍست دارد تا خاًَادُ غذا خَردُ ٍ غذای خَد را
تا خاًَادُ سْین شَد.



خَراکی ّای قٌذی حاٍی عسل یا شکز را در هیاى ٍعذُ
ّای غذایی هحذٍد ًواییذ .ایٌْا شاهل هیَُ ّای خشک
شذُ ،تستٌی ّای هیَُ ای ،تیسکَییتْای شیزیي ،آب ًثاتْا
ٍ شکالت هیشَد.



تیي ٍعذُ ّای غذایی خَراکیْای سالن را تِ تچِ پیشٌْاد
دّیذ ،اس قثیل تکِ ّای هیَُ تاسُ ،هاست ،پٌیز ٍ
تیسکَییتْای خشک ،سثشیجات خزد شذُ ٍ ساًذٍیچْا



یک تطزی تعذ اس  12هاّگی ضزٍری ًیست



فزسًذ شوا تایذ اس یک لیَاى تٌَشذ (تِ فزسًذ
خَد شیز پزچزب یا آب پیشٌْاد دّیذ)



فزسًذ خَد را تشَیق کٌیذ ّز رٍس آب تخَرد
(در تزخی اس آتْا فلَرایذ ٍجَد دارد کِ هفیذ
هی تاشذ)



تْتز است ًَشیذًی ّای شیزیي تِ تچِ ًذّیذ،
اس جولِ :آب هیَُ (چِ خاًگی تاشذ ٍ چِ

تخوتی تمیش کنیذ



تا استفاده اس یک مسواک مخصوص اطفال دنذان
کودک خود را مسواک تشنیذ



دنذان کودک خود را حذاقل دو تار در روس مسواک
تشنیذ (تعذ اس وعذه های غذایی و قثل اس خواب)



چک کزدن دهان در ماه  ، 12ماههای 18-21
و  2سالگی توسط پزستار مزکش تهذاشت

تزای کودکان  18ماه تا  6سال اس یک خمیز دنذان کم

توصیه می شود -تا دنذانپششک خود،

دیگزی تجویش کزده تاشذ

پزستار تچه یا دکتز خانودگی خود مشورت

فلورایذ استفاده کنیذ مگز اینکه دنذانپششک چیش


صٌعتی)

در مسواک سدن ته فزسنذ خود کمک نماییذ ،مخصوصا
سمانیکه آنها  2یا  3دنذان کنار هم دارنذ

کنیذ.

