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ً  إصالحها يمكن التي المكسورة العظام بعكس  سم،الج قبل من ذاتيا
 تحتوي ال المينا طبقة وألن .األبد إ ضررها يبقى األسنان كسور فأن

 أو المكسورة المينا إصالح الجسم يستطيع فال حية، خاليا ع
.المتشققة

 فائدة  طبقة مينا األسنان؟ ام
 .طحنوال والعض، المضغ، مثل اليومي االستخدام من أسنانك حماية ع المينا طبقة تساعد

 بقةط .ويكسر يتكسر أن يمكن أنه إال لألسنان، قوي حامي عن عبارة المينا أن من الرغم وع
 .الخطرة الكيميائية والمواد العالية الحرارة درجات من األسنان بعزل تقوم أيضا المينا

   لتقاعدل إحالتهم بمناسبة الموظفين من عددا تكرم واألسنان الفم صحة خدمات
 عامة،ال والصحة االولية للرعاية المساعد الوكيل - العلوي منال الدكتورة سعادة رعاية تحت

يم حفل واألسنان الفم صحة خدمات أقامت  لتقاعدل إحالتهم بمناسبة الموظفين من لعدد تك
يد الدكتورة وثّمنت .االختياري  متميزةال الجهود واألسنان، الفم صحة خدمات رئيس - أجور تغ

يز  المتقاعدون الموظفون بذلها التي  من دموهق وما واألسنان، الفم صحة بخدمات العمل تع
 نواألسنا الفم صحة خدمات حرص مؤكدةً  التطور، عجلة دفع  ساهم وإخالص وتفان عطاء

يد تحقيق  يسهم بما منسوبيها كافة مع التواصل ع  متمنية ،واالنجازات النجاحات من م
 .حياتهم  والنجاح التوفيق المتقاعدين للموظفين
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كل طبقة ما الذي يسبب   المينا؟تآ
يل األحماض  كل األسنان عندما ت كل يمكن أن ي. ع األسنانطبقة المينا من يحدث تآ حدث تآ

 :مما يطبقة المينا 
ية • ية وحمض مستويات عالية من األحماض الفسفو (االستهالك المفرط للمشروبات الغا

يك  )الست
كالً من حمض ال(مشروبات الفاكهة • كثر تآ كه أ يةبعض األحماض  مشروبات الفوا  )بطا
 )جفاف الفم(تدفق اللعاب انخفاض •
 )عالية  السكر والنشويات(النظام الغذا •
 مشاكل الجهاز الهضمي•
 )الشروط الموروثة(علم الوراثة •
كل(العوامل البيئية • كل ، اإلجهاد ، التآ )االحتكاك ، التآ

 تخفيف خوف األسنان لدى البالغين
 بطبي يعرف أن بمجرد .أسنانك طبيب مع مخاوفك مناقشة هو األسنان قلق مع التعامل مفتاح

 أقل جعلكل الطرق أفضل لتحديد أفضل بشكل معك العمل بإمكانه سيكون مخاوفك، هي ما األسنان
 ً كثر قلقا .آخر أسنان طبيب عن فابحث ، بجدية مخاوفك أسنانك طبيب يأخذ لم إذا .راحة وأ

 الفعالة ةفالمشارك نفسك، ع السيطرة تفقد كنت إذا
 أن يمكن عالجك حول أسنانك طبيب مع مناقشة 

 سناناأل طبيب من اطلب .لديك التوتر حدة من يخفف
 ذهبه .العملية مراحل من مرحلة كل  يحدث ما شرح

يقة  ناكه .سيأ لما عقليا االستعداد يمكنك الط
 مثل - ارةإش إنشاء  تتمثل مفيدة أخرى استراتيجية

يد عندما - اليسرى يدك رفع  طبيب يتوقف أن ت
 ونتك عندما اإلشارة هذه استخدم .الفور ع األسنان

 أو الفم، من اللعاب شطف إ تحتاج ، مرتاح غير
.أنفاسك اللتقاط تحتاج ببساطة

 حسن حميد
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