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It is the first permanent tooth that emerges
in the child’s mouth, where it appears in the
sixth year of the child’s age, may be before
or after this age.
The molar appears on the back of the
child’s jaws following the deciduous teeth
in terms of location on the lower and
upper jaws
The first permanent molar is most
susceptible to decay as a result of the
following reasons:
• Its emergence at an early age, especially with the lack
of attention to cleaning the teeth in general.
•Being neglected because of the perception by some as
one of the deciduous teeth that will be replaced later.
• It is difficult to see inside the child’s mouth where its
location requires a bigger effort to reach and cleaned
by either the child or parents.

Neglecting the permanent molar leads to the
following results:
• The molar get decayed, and the more it is neglected
the volume of decay resulting get bigger.

Procedures to be followed to avoid early
extraction of the first permanent molar
• Educate children and parents on the importance of
maintaining a healthy mouth and teeth.
• Follow-up the child and teaching him the correct way
to brush teeth.
• Attendance at periodic visit to the dentist, even with
the absence of pain or complaint, for preventive and
remedial actions necessary for the child and give
necessary awareness tips.
• Rush to the dentist when you feel pain or note a
change in color or shape of the teeth so that he can
treat tooth decay in its early stages

أول األضـــراس الدائمـــة ظهـــورا فـــي فـــم الطفـــل ،حيـــث يظهر في
الســـنة السادســـة من عمـــر الطفل وقـــد يكون قبـــل هـــذا العمر أو
بعد ه .
يظهـــر الضـــرس في الجهـــة الخلفية من فـــك الطفل ويلي األســـنان
اللبنيـــة مـــن حيث موقعه مـــن الفك الســـفلي والعلوي.

يكـــون الضـــرس الدائم األكثـــر عرضة للتســـوس نتيجة
لألســـباب التالية:
• ظهـــوره في ســـن مبكـــر من عمر الطفـــل وخاصة عنـــد عدم االهتمـــام بنظافة
األسنان.
• تعرضـــه لإلهمال وذلـــك لتصور البعض بأن أحد األســـنان اللبنية وســـوف يتم
تبديله الحقاً.
• صعوبـــة رؤيتـــه داخل فم الطفل حيث يســـتدعي موقعه من الفـــك مجهودا أكبر
للوصـــول إليه وتنظيفه ســـواء من قبل الطفـــل أو الوالدين.

يؤدي إهمال الضرس الدائم إلى النتائج التالية:

• اآلالم الشديدة التي قد تسبب صداعا مستمرا ومزعجا.
• تلف الضرس تماما وتعفنه وما ينتج عن ذلك من رائحة وطعم كريهين
(في حالة إهمال المعاجلة).
• التهاب العظم ا لمحيط بالضرس عند امتداد التلف إليه.
• قلـــع الضـــرس التالف كنتيجة حتميـــة إلهماله وعدم االلتـــزام بالمحافظة عليه
وعالجه.

تتمثل عواقب قلع الضرس الدائم األول فيما يلي:

• تقليـــل كفـــاءة المضغ فـــي الجانب الذي قلـــع من الضرس وما لذلـــك من تأثير
ســـيئ على صحة الطفل.
• خلل في عالقة األسنان مع بعضها وفي ترتيب ظهورها.
• انخفـــاض جانـــب الوجه فـــي الجهة التي تـــم فيها قلع الضرس مما يؤثر ســـلبا
على جمـــال وتناظر الوجه.
• االنعكاســـات النفســـية الســـيئة لدى الطفل والناتجة عن اختالل نظام أســـنانه
واحتياجـــه لعالج تقويم األســـنان.

اإلجـــراءات الواجب إتباعها لتفادي قلـــع الضرس الدائم
األول مبكرا:
• توعية األطفال وأولياء األمور بأهمية المحافظة على صحة الفم واألسنان.
• متابعة الطفل واإلشراف على تعليمه الطريقة الصحيحة لتفريش األسنان.
• المواظبـــة علـــى الزيـــارة الدوريـــة لطبيـــب األســـنان حتى مـــع عدم وجـــود ألم
أو شـــكوى وذلـــك حتى يقوم باإلجـــراءات الوقائيـــة والعالجيـــة الالزمة للطفل
وإعطائـــه النصائـــح التوعويـــة الالزمة.
• المســـارعة إلـــى مراجعـــة طبيـــب األســـنان عنـــد الشـــعور باأللـــم أو مالحظة
تغييـــر في لون أو شـــكل األســـنان حتى يتمكـــن من عالج التســـوس في مراحله
األولى.
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