
 

 

 
 

 

 

 

MolinaHealthcare.com

 صحة األسنان 
والحمل

صحة األسنان (األسنان، اللثة والفم) جزء مھم من الرعایة ما قبل الوالدة. یمكن للحمل أن یزید من خطر 
 مشاكل الصحة الفمویة لألسباب التالیة:

• 

 

 

 

 
 زیادة هرمونات الحمل

o .(تلفظ أس ترو جین) من بین تلك العادیة نذكر البروجسترون (تلفظ برو جیس تیرون) واألستروجین
تغییر في طریقة تناول الطعام ونوعیته. • 
تغییر عدد مرات تنظیف األسنان بواسطة الفرشاة والخیط • 

o .قد یكون بسبب الشعور بالضیق في معدتك، أو التقیؤ أو الشعور بالتعب 
 تتعرض األسنان لحمض المعدة عند التقیؤ• 

 قد تشمل مشاكل األسنان التالي:

 – فتحات صغیرة في سطح أسنانك ناتجة عن الجراثیم والطعام والحمض على أسنانك. التسوس •
o یساعد تنظیف األسنان بواسطة الفرشاة والخیط في إزالة المواد التي تسبب التسوس

التھاب اللثة – احمرار اللثة وتورمها وتقرحها ونزفها. •
األسنان غیر الثابتة  – قد تؤدي المستویات العالیة من هرمونات الحمل إلى ترخیة األنسجة والعظام التي تحافظ على األسنان في مكانها.• 
 • 

 

ًة الذي یزداد سوءا. قد یؤدي إلى اإلصابة في اللثة ومشاكل في العظام التي تدعم ّ مرض اللثة (مرض دواعم السن) – التهاب اللّث
األسنان. قد یؤدي إلى والدة طفل قبل موعده أو والدة طفل بأقل من الوزن الطبیعي إذا لم تتم معالجته. 



 

 

 

 

 

 ن على اللثة، عادة بین األسنان. یبدو الورمّ– إنه ورم یتكو أورام الحمل •
 ا. وعادة ما یختفي الورمًا وأحمر وینزف بسهولة. ولكنه لیس سرطانًطری

هذا بعد والدة.

عدة إلى– بسبب وصول كمیة حامض الم تكسر األسنان (تآكل)  •
األسنان أكثر من العادة. یحدث هذا عند التقیؤ في وقت مبكر من الحمل. 

 یمكن أن یضر الحمض بسطح األسنان القوي. 

 كیفیة منع مشاكل األسنان

احرصي على إجراء عملیات فحص منتظمة لألسنان قبل الحمل وأثناءه •
وبعده. 

 نظفي أسنانك بالفرشاة مرتین في الیوم مع معجون أسنان یحتوي على  •
الفلورید وبالخیط مرة واحدة في الیوم. 

• 

 

إذا لم تتمكني من تنظیف أسنانك بسبب التقیؤ، فاستخدمي مضادات الحموضة
(مثل  Tums) أو اغسلي فمك بملعقة صغیرة من صودا الخبز في كوب

واحد من الماء. یساعد هذا في خفض كمیة الحمض في فمك. 
تناولي األطعمة الصحیة.   • 
ّحدي من تناول األطعمة والمشروبات السكریة.  • 
ال تدخني. • 
ال تشربي الكحول. • 

ھل لدیك أي أسئلة؟ 
ُیرجى االتصال بخط االستشارات التمریضیة المتوفر

على مدار الساعة.
نحن هنا لمساعدتك. 

لإلنجلیزیة: 275-8750 (888)
لإلسبانیة:   648-3537 (866)

 ،TTY) الھاتف النصي
Teletypewriter)/جھاز االتصال 

 ،TDD) للصم والبكم
Telecommunication 

711 : (Device for the Deaf 

 .Molina Healthcare َّوزع هذه النشرة اإلعالنیة من قبل ُت
وكل المواد الموجودة فیها هي للمعلومات فقط. وهي ال تحل محل  

ّنصیحة مقدم الرعایة.

للحصول على هذه المعلومات بلغات أخرى وتنسیقات أخرى  
ُیمكن الوصول إلیها، یرجى االتصال بقسم خدمات األعضاء 

(Member Services). یظهر هذا الرقم على الجهة الخلفیة من 
البطاقة التعریفیة للعضو الخاصة بك. 
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