Dental Health

दन्त स्वास्थ्य
िसिन्स�ा�ट िचल्�ेन्स मेिडकल सेन्टरको द अमे�रकन अके डेिम अफ पेिडया��क डेिन्टिस्� (American Academy of
Pediatric Dentistry) र िडिभजन अफ पेिडया��क डेिन्टिस्� एण्ड अथ�डोिन्टक्स(Division of Pediatric Dentistry
and Orthodontics)को सुझाव अनुसार ब�ाको पिहलो दाँत आएको ६ मिहना िभ� वा ब�ा १ बषर् पु� अगावै उसलाई
दन्त िच�कत्सककोमा लानु पदर्छ । यसरी जाँदा दन्त िच�कत्सकले िन� कु रा गन� छन्ः
•

दाँतको प्वाल वा क्यािभ�टज् हेन�

•

दाँत कसरी ठू लो भैरहेको छ जाँच्ने

•

ब�ाको दाँत कसरी हेरचाह गन� बारे मा तपा�सँग कु रा गन�

•

ब�ालाई स्वस्थ हाँसो हाँ� म�त गन�

•

�मा रोकथामको बारे मा छलफल गन�

दाँत आउनु
आफ्नो ब�ाको पिहलो दाँत आउन थाल्नु भनेको तपा�को लािग एकदम खुिशको क्षण हो । तपा� कितपय अवसरमा
ब�ाको अन्य शारी�रक समस्याको कारणले आफ्नो ब�ाको दाँत आइरहेकोसँग हो भ�े कु रा ठा�ु �न्छ ।
ब�ाको शु�को शैशब कालमा िनजमा एिक्जमा डाइपरको कारणले ख�टरा �नु, िनन्�ा गडबड �नु, कान सं�मण र �ास��ासको समस्या देिखनु असामान्य हैन । यही बेला ब�ाको पिहलो दाँत आइरहेको �न्छ र िय सबै लक्षणह� दाँत
आएका कारणले आएका �न् भ�े ठािनन्छ । कानको सं�मण, झाडा पखाला वा िचसो ला�ुसँग दाँत आउनुको कु नै
सम्बन्ध �ँदैन ।
दाँत ब�ढरहँदा िन� कु राह� मा� �न सक्छन्ः
•

१०१ फरे न्हाईट वा कमको हल्का ज्वरो

•

हल्का असिजलोपना

तपा� दाँत आएका कारणले सृजना �ने असिजलोपनाको लािग नदु�े औषिध र ितथसर् �दन स�ु �न्छ ।
ब�ालाई शान्त पान� तरीका

पेिसफायरको दीघर्कािलन �योगले तपा�को ब�ाको दाँत कसरी बढ्छ भ�े कु रालाई असर पानर् सक्छ । तर �ला चु�े
बानी भन्दा पेिसफायर चु�े बानी छु टाउन सिजलो �न्छ । ब�ा आफ्नो �ला चु�े गछर् भने पेिसफायर �दने गनुर्होस्
�कनक� यसको बािन हटाउन सिजलो �न्छ ।

Dental Health
ब�ालाई पेिसफायर �ददा िन� कु रामा िबचार पुयार्उनु होलाः
•

अिलअिल कडा तर लचकदार पेिसफायर छा�ुहोस्

•

पेिसफायरलाई किहल्यै पिन ब�ाको घाँ�ट व�रप�र बा�े नगनुर् होस्

•

पेिसफायरमा गुिलयो बानउने के ही कु रा नथा�ुहोस्

•

�त्येक के िह मिहना पिछ पेिसफायर फे नुर् होस्
ब�ाको बोतलर दाँतको क्षय
न�सङ् बोतल क्षय मािथल्लो अगािड प�ीको तथा मािथल्लो तथा तल्लो भागको पछािडको दाँतलाई असर गन� ती�

�कारको क्षय हो । यस्तो �कारको क्षयको कारणले ब�ाह� सानो उमेरमा नै आफ्नो दाँत गुमाउन सक्छन् । यसरी दाँत
गुमेमा सामािजक समस्या एवं अन्य स्थाई दाँतमा समस्या �ने �न्छ । यस्तो क्षयका के िह असर यो तस्वीरमा दे� स�ु
�न्छ ।
िसिन्स�ा�टको बाल पेिडया��क डेिन्टिस्� र अथ�डोिन्टक्सका �ाध्यपक तथा कमर्चारीह� िन� कु राह�को िसफा�रस
गछर्न्ः
•

ब�ा १ बषर् पुग्दा वा उसको पिहलो दाँत आउँ दा सम्ममा दन्त िच�कत्सक छा�ु होस् ।

•

ब�ालाई ओ�ानमा बोतल समेत छाड्दा पानी बाहेक अन्य �कारका तरल पदाथर् रा�े नगनुर्स् । अ� तरल
पदाथर्ले दाँतमा �करा पनर् स�छ ।

•

एकै िछन सुत्दा वा राित सुत्दा बोतललाई पेिसफायरको �पमा किहल्यै �योग नगनुर्स् ।

•

राित ब�ाले चाहेको बेला बेलामा गराइने स्तनपानले दाँतको क्षित �न सक्छ ।

•

ब�ाले खाए पिछ �त्येक पल्ट ब�ाको कपडाले वा कपासको गेजले उसको दाँत पुिछ �दने काम रा�ो बानी हो ।

दाँतमा लागेको रोगले अ� रोगलाई पिन िनम्त्याउन सक्छ र यस्तो बोतलकोकारण दाँतमा �करा लागेको ब�ाको तौल
अ� ब�ाको भन्दा कम �न सक्छ ।
ब�ाको दाँतको महत्व
पिहले नै दुधे दाँत झय� भने
•

खाना खान गा�ो �न्छ

•

रा�ो नदे�े �न सक्छ

•

अस्थाही �पमा वाक क्षमता कमजोर �न सक्छ बोिलमा असर पछर्

•

नचािहने क� �दने र घाउ पाके र अस्पतालमा भनार् गनुर् पन� �न्छ

•

स्थाइ दाँत आउँ दा दाँतलाई स्थान अभाव �न सक्छ

•

ब�ालाई िहनताबोध �न सक्छ

•

ब�ा बढ्नमा रोकावट �न सक्छ

•

रोगको उपचारमा असर पनर् सक्छ, खासगरी अन्य रोगह� छन् भने
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�माको रोकथाम
तपा� ब�ाको मुखमा �नस�े कितपय चोटपटक बाट के िह साधारण होिसयारी िलएर ब�ालाई बचाउन स�ु
�न्छ, जस्तो फोटोमा देखाईएको जस्तो िचप्पड वा टु ��एको दाँत । भखर्रै �हड्न शु� गरे का बामे सराई अवस्थाका
बालकह�लाई मुखमा चोटपटक ला�ु स्वाभािवक हो । चोटपटक अक्सर लडेर, खसेर वा खेल्दाखेरी ला�े �न्छ।
ब�ा 1 बषर्को भएदेिख 6 बषर् सम्म यस्तो घाउ बढ्दै जाने भएकोले यस्तो घाउ �ने कु रा बाट बचाउन ज�री �न्छः
•

आफ्नो कारमा ब�ालाई सध� �ा� िमल्ने िसटको �योग गनुर् होला ।

•

झ्यालको खापा र टेबलका कु नाह� ब�ालाई चोट नला�े खाले होस्

•

ओ�ानमा सुरक्षाथर् बार या रे िलङ् हाल्ने र भ-याङको अगािड ढोका रा�े

•

ब�ालाई �हड्न सिजलो होस् भ�े खाितर ऊ �हड्ने बाटोमा फ�नचर हटाएर चोट पटकबाट बचाउनु होस् ।
अक्सर घाउ �ने कु रा भनेको क�फ टेबल हो ।

•

इन-लाईन स्के �टङ् खेल्दा, साईकल चढ्दा, सकर, बास्के ट बल, फु ट बल, स्कू टरस् खेल्दा ब�ाले माउथ गाडर्
(मुख बचाउने साधन) �योग गरे को कु रामा िनि�त �नु होस् ।

ब�ालाई मुखमा दाँतमा कतै चोट पटक लाग्यो भने तु�न्त दन्त िच�कत्सकलाई फोन गनुर् होस् ।
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