ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺻﺤﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان

ﻟﻮﮔﻮی ﺧﻮد
را اﯾﻨﺠﺎ درج ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن  6ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ.
اﺳﻢ ﻣﺮﯾﺾ:

_______________________________________________

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ_________________________ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺮوز_______________________ :

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻧﺪانﻫﺎی ﮐﻮدکﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ،ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد دﻧﺪانﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻃﻔﻞ زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻪ ﻃﻔﻞ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ )ﻣﺮاﻗﺐ( در  12ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان
داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟

آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ داﮐﺘﺮ دﻧﺪان دارد )اﮔﺮ  12ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﻦ دارد(؟
ﺑﻠﯽ
ﻧﺨﯿﺮ
ﺑﺪون ﺟﻮاب

ﺑﻠﯽ
ﻧﺨﯿﺮ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ

اﮔﺮ ﺑﻠﯽ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داﮐﺘﺮ ﭼﯽ وﻗﺖ ﺑﻮده؟ ________________
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ )ﻣﺮاﻗﺐ( داﮐﺘﺮ دﻧﺪان ﻧﺪارﯾﺪ؟
ﺑﻠﯽ  -ﻣﻦ داﮐﺘﺮ دﻧﺪان ﻧﺪارم
ﺧﯿﺮ  -ﻣﻦ داﮐﺘﺮ دﻧﺪان دارم

آب ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻓﻠﻮراﯾﺪ
آب ﭼﺎه ﺑﺎ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ
ﻣﮑﻤﻞ ﻓﻠﻮراﯾﺪ

آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻦ وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ )اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از  12ﻣﺎه
ﺳﻦ دارد( از ﭼﻮﺷﮏ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻟﻪ ،ﺷﯿﺮ ﯾﺎ آبﻣﯿﻮه ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ؟
ﺑﻠﯽ
ﻧﺨﯿﺮ

ﺑﺪون ﺟﻮاب

آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺑﯿﻦ وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
)اﮔﺮ ﺑﺎﻻی  12ﻣﺎه ﺳﻦ دارد( ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻣﯽﺧﻮرد؟
ﺑﻠﯽ
ﻧﺨﯿﺮ

آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ از ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻓﻠﻮراﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
)ﯾﮑﯽ را ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ(

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺪون ﺟﻮاب

آﯾﺎ ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ در وﻗﺖ ﺑﺮس ﮐﺮدن دﻧﺪان از ﮐﺮﯾﻢ دﻧﺪان ﺣﺎوی
ﻓﻠﻮراﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﻠﯽ
ﻧﺨﯿﺮ

ﺑﻠﯽ
ﻧﺨﯿﺮ

ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﯽ ،ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﻃﻔﻞ
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺪون ﺟﻮاب

روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻧﺪانﻫﺎی ﻃﻔﻞ ﺗﺎﻧﺮا ﺑﺮس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
_________________________
اﮔﺮ ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز دﻧﺪان ﻧﺪارد ،آﯾﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺎری ﺑﯿﺮه
ﻫﺎی او ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

اﮔﺮ ﺑﻠﯽ ،ﭼﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺎنوﻋﺪه؟

آﯾﺎ ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارد؟

ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام

ﺑﻠﯽ
ﻧﺨﯿﺮ

ﺑﺪون ﺟﻮاب

اﮔﺮ دﻧﺪانﻫﺎی ﻃﻔﻞ ﺗﺎن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪه ،آﯾﺎ از ﻧﺦ دﻧﺪان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺪون ﺟﻮاب
ﺑﻠﯽ
ﻧﺨﯿﺮ

ﻫﺮ ﺟﻮاب ﺑﻠﯽ از دﻧﺪان ﻃﻔﻞ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺑﺰارﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺰار ﺻﺤﺖ دﻫﺎن آﮐﺎدﻣﯽ اﻃﻔﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ ).(2020

اداﻣﻪ در ﭘﺸﺖ ورق

اﻫﺪاف ﺻﺤﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺑﺮای ﻣﺮﯾﻀﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺎن

راهﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺎدات دﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ 1 .ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺪف را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪی ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن روی آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻃﻮل ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮد ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻧﺪانﻫﺎی ﮐﻮدک ﺧﻮد دارﯾﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ورق را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ و آن را در ﺟﺎی
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روی ﯾﺨﭽﺎل ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻫﺪاف را در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻘﺪار ﺷﯿﺮ و آﺑﻤﯿﻮهای ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﯿﻦ وﻋﺪهﻫﺎی

ﺑﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد اﺳﻨﮏ

وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻓﻘﻂ آب ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺷﺪه ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻦ

اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮرد ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ

ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮش

وﯾﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ داﮐﺘﺮ دﻧﺪان را از ﯾﮏ

ﻣﻘﺪار آن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دﻧﺪانﻫﺎی او را

ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﻢ دﻧﺪان ﮐﻪ دارای ﻓﻠﻮراﯾﺪ اﺳﺖ،

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻧﺪان ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎس

ﺑﺮس ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮس ﮐﻨﯿﺪ.

از ﻗﺮار دادن ﮐﻮدک در رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺎ ﭼﻮﺷﮏ
ﺷﯿﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

دﻧﺪانﻫﺎی ﮐﻮدک ﺧﻮد را دو ﺑﺎر در روز ﺑﺮس
ﮐﻨﯿﺪ – ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا در ﺻﺒﺢ و

درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺷﺐ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،آنﻫﺎ را روزاﻧﻪ ﻧﺦ دﻧﺪان ﺑﺰﻧﯿﺪ.

اﮔﺮ در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﯾﮏ

ﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻣﮑﻤﻞ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  3ﺳﺎل ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ
داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ از ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﻄﺮه
ﻓﻠﻮراﯾﺪ

ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  3ﺗﺎ  6ﺳﺎل ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ داﻧﻪ
ﻧﺨﻮد از ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ

از ﻓﻀﺎی زﯾﺮ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻮرد آن ﮔﭗ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﮐﺘﺮ دﻧﺪان

ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داﮐﺘﺮ دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎم دﮐﺘﺮ دﻧﺪان:

ﺗﻠﯿﻔﻮن:

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻌﺪی:

ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺎدات ﺻﺤﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ،ﺑﻪ  HealthVermont.gov/OralHealthﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

