
לאכול בריא - חשוב לאכול 
מזון מגוון ומכל קבוצות המזון

 •

 •

�מומלץ להמעיט ככל האפשר בצריכת 
מזונות עשירים בסוכר, משום שמזונות אלו 
יוצרים את התנאים להיווצרות עששת בפה. 

מומלץ לגלוש לאתר התכנית הלאומית לחיים 
פעילים ובריאים "ֶא ְפ ָש ִׁר יּבָ ִר יא" ולקבל 

רעיונות איך להפוך את התזונה שלנו לבריאה 
 www.efsharibari.gov.il .יותר

לשתות מים - מי ברז בריאים 
וטעימים

מומלץ להפחית בשתיה מתוקה, כולל מיצי • 
פירות. שתיה ממותקת תורמת להשמנה 

וגורמת נזק לשיניים.

לצחצח שיניים פעמיים ביום 
בבוקר ובערב לפני השינה

�אחר בקיעת השן הראשונה יש להתחיל בניקוי 
וצחצוח השיניים (הסרת רובד החיידקים). ניתן 

להתחיל בניקוי באמצעות גזה רכה ולבצע מעבר 
בהקדם למברשת בעלת ראש קטן וסיבים רכים 

המותאמת לפעוטות. יש להשתמש במשחת שיניים 
בריכוז 1000 חל"מ פלואוריד בכמות מזערית (גודל 

. "גרגר אורז")
�מגיל שנתיים עד גיל שש- יש להגדיל את כמות 

המשחה לגודל "אפונה". מומלץ לצחצח את השיניים 
במשך כשתי דקות. יש לעודד את הילד לירוק את 

שאריות המשחה מפיו.
�מגיל 6 ומעלה, יש להשתמש במשחת שיניים המכילה 

פלואוריד בריכוז של 1400 -1500 חל"מ. כמות 
המשחה יכולה להיות גדולה יותר מגודל "אפונה" 6 . 

יש לירוק את שאריות המשחה לאחר הצחצוח. 
�מומלץ שילדים עד גיל 8 לפחות יצחצחו שיניים בסיוע 

ובהשגחת מבוגר, תוך הימנעות מבליעת משחה.
�יש לירוק את שאריות המשחה ללא שטיפת הפה עם 

מים, כך שהשפעת הפלואוריד על השיניים תהיה 
גבוהה יותר. להיבדק אצל רופא השיניים

פעם בשנה

 •
 •

בדיקת רופא שיניים פעם בשנה כלולה בסל 

הבריאות לילדים עד גיל  18, ללא תשלום. 
רופא השיניים יוכל גם להמליץ על  

פלואוריד במקרה שילדך בסיכון מוגבר 
לפתח עששת.  

טפלו בבעיות שיניים מבעוד מועד 
אל תדחו טיפולי שיניים

בעיות קטנות, הדורשות טיפולים פשוטים, • 
עלולות להסתבך אם לא מטפלים בהן. טיפולי 

שיניים לילדים עד גיל  18כלולים בסל 
הבריאות.

אגרת
 להורים

השיניים של ילדכם מעצבות את החיוך והן 
חשובות לדיבור, לאכילה ולבריאות.  

 לפניכם חמש עצות לשמירה על בריאות השן. 

אוגוסט 2021

יותר בריאים  לחיים 

משרד
הבריאות

 לנוהל 3.2 הנחיות לשימוש בתכשירי ובתוספי פלואוריד לחץ כאן

 •

https://www.health.gov.il/hozer/DT02_03.pdf



