दन्त स्वास््य
सिसन्िन्नाटि सस्ित सिल्ड्रेन्ि मेसिकल िेन्िर को द अमेटरकन अके िेसम अफ पेसियाटिक िेसन्िसस्ि र सिसिजन अफ
पेसियाटिक िेसन्िसस्ि एण्ि अिोिोसन्िक्िको िुझाव अनुिार बच्चाको पसिलो दााँत आएको ६ मसिना सित्र वा बच्चा १ बर्ष
पुग्न अगावै उिलाई दन्त सिककत्िककोमा लानु पदषछ । यिरी जााँदा दन्त सिककत्िकले सनम्न कु रा िेने छन्ः


दााँतको प्वाल वा क्यासिटिज



दााँत किरी ठू लो िैरिेको छ



बच्चाको दााँत किरी िेरिाि गने बारे तपाईंिंग कु रा गने छन



बच्चालाई स्वस्ि िााँिो िााँस्न मद्दत गने छन

दााँत आउनु
आफ्नो बच्चाको पसिलो दााँत आउने बेला िनेको तपाईंको लासग एकदम खुसिको क्षण िो । तपाईं कसतपय अविरमा
बच्चाको अन्य िाटरटरक िमस्याको लासग उिको दााँत आइरिेकोिंग जोड्नु हुनेछ ।
बच्चामा एसक्जमा(छाला रातो हुने रोग), िाइपर राएि हुनु वा िाईपर लगाउने ठाउाँ मा रातो हुनु, सनन्रा गिबि हुनु, कान
पाक्नु र स्वाि प्रस्वािको िमस्या देसखनु बच्चाको िुरुको िैिब कालमा यो अिामान्य िैन । तर यसि िमयमा बच्चाको
पसिलो दााँत आइरिेको हुन्छ र सय िबैको कारक तत्व दााँतलाई नै िंझने गटरन्छ । कान पाक्नु, झािा पखाला लाग्नु वा सििो
लाग्नुिंग दााँतको कु नै िम्बन्ध छैन।
दााँत बकिरिाँदा सनम्न कु रा मात्र हुन िक्छन्ः


१०१ फरे न्िाईि वा कमको लो –ग्रेि ज्वरो आउनु



सजउमा अिसजलोपन आउनु

यिको लासग तपाईंले नदुख्ने और्सध र सतििष कदन िक्नु हुन्छ।
बच्चालाई (सित्रमा कदईएको जस्तो) िुस्ने कु रा वा पाएसिफायर कदनुि

लामो अवसध िम्म यिरी पाएसिफायर दददा पसन बच्चाको दााँतको सबकािमा यिले अिर पानष िक्छ । तर औंला िुस्ने
बानी िन्दा पाएसिफायर छु िाउन िसजलो हुन्छ । बच्चाले आफ्नो औंला िुस्ने गछष िने पाएसिफायर कदने गनुषि, यिको
बासन ििाउन िसजलो हुन्छ ।
बच्चालाई पाएसिफायर दददा सनम्न कु रामा सबिार पु-याउनु िोला्ः



असलअसल किा तर िसजलोिंग िल्ड्ने खाले



पाएसिफायरलाई कसिल्ड्यै पसन बच्चाको घााँटि वटरपटर बाध्ने नगनुष िोला।



पाएसिफायरमा कु नै िप गुसलयो निप्नु िोला।



प्रत्येक के सि मसिना पसछ पाएसिफायर फे ने गनुष िोला ।

बच्चाको सिसि र दााँत ककराले खानु
सिसिको किर वा सिके िनेको िरदम बकिरिने कु रा िो। यिले बच्चाको असघल्ड्लो दााँतको मासिल्ड्लो िाग
र पछासिको दााँतको तल्ड्लो िागमा अिर पाने हुन्छ। यि सिके को कारण बच्चाको दााँत पसिले नै झनष िक्छ
। यिले िामासजक िमस्या एवं अन्य स्िाई दााँतमा िमस्या हुने हुन्छ । यस्तो सिके का के सि अिर यो
कदइएको सित्रमा देख्न िक्नु हुन्छ।
सिसन्िन्नाटि सस्ित बाल पेसियाटिक िेसन्िसस्ि र अिोिोसन्िक्ि का फ्याकसल्ड्ि (िाक्िर) एवं स्िाफ सनम्न कु रा गनष सिफाटरि
गछषन्ः


बच्चा १ बर्ष पुग्दा वा उिको पसिलो दााँत आउाँ दा िम्ममा दन्त सिककत्िक छान्नु िोि ।



बच्चालाई ओछ्यानमा सिसि िमेत छाड्दा पानी बािेक अरु राख्ने नगनुषि । अरु कु राले दााँतमा ककरा पनष िक्तछ ।



एकै सछन िुत्दा वा रासत िुत्दा सिसिलाई पाएसिफायरको रुपमा कसिल्ड्यै प्रयोग नगनुषि।



रासत बच्चाले िािेको बेला बेलामा आफ्नो दुध ख्वाउने गदाष पसन दााँत ककराले खाने िर हुन्छ ।



बच्चाले खाए पसछ प्रत्येक पल्ड्ि बच्चाको कपिाले वा कपािको गेजले उिको दााँत पुसछ कदने गनुष राम्रो िो ।

दााँतमा लागेको रोगले अरु रोगलाई पसन सनम्त्याउन िक्छ र यस्तो सिसिको कारण दााँतमा ककरा लागेको बच्चाको तौल
अरु बच्चाको िन्दा कम हुन िक्छ।
बच्चाको दााँतको मित्व
पसिले नै दुधे दााँत झ-योिने


खाना खान गाह्रो हुन्छ



राम्रो नदेख्ने हुन िक्छ



बोसलमा अिर पछष



निासिने कष्ट कदने र घाउ पाके र अस्पतालमा िनाष गनुष पने हुन्छ



स्िाइ दााँत आउाँ दा दााँतलाई स्िान अिाव हुन िक्छ



बच्चालाई सिनताबोध हुन िक्छ



बच्चा बढ्नमा रोकावि हुन िक्छ



रोगको उपिारमा अिर पनष िक्छ, खािगरी अन्य रोगिरु छन िने

आघात वा िोि पिक बाि बिावि
बच्चाको मुखमा हुनिक्ने कसतपय िोिपिक बाि के सि िाधारण िोसियारी सलएर तपाईं बच्चालाई
बिाउन िक्नु हुन्छ, जस्तो फोिोमा देखाईएको जस्तो सिप्पि वा िु किएको दााँत। िखषरै हिड्न िुरु

गरे का बामे िराई अवस्िाका बालकिरुलाई मुखमा िोिपिक लाग्नु स्वािासवक िो। अक्िर िोिपिक लिेर, खिेर वा
खेल्ड्दाखेरी लाग्ने हुन्छ।
बच्चा १ बर्षको िए देसख ६ बर्ष िम्म यस्तो घाउ बढ्दै जाने िएकोले यस्तो घाउ हुने कु रा बाि बिाउन जरुरी हुन्छ्ः


िधैं आफ्नो कारमा बच्चालाई ठ्याक्क समल्ड्ने सििको प्रयोग गनुष िोला ।



झ्यालको खापा र िेबलका कु नािरु बच्चालाई िोि नलाग्ने खाले िोि



ओछ्यानमा िुरक्षािष बार या रे सलङ िाल्ड्ने र ि-याङको अगासि िोका राख्ने



बच्चालाई हिड्न िसजलो िोि िन्ने खासतर उ हिड्ने बािोमा फर्ननिर ििाएर िोि पिक बाि बिाउनु िोि ।
अक्िर घाउ हुने कु रा िनेको ककफ िेबल िो ।



इन-लाईन स्के टिङ खेल्ड्दा, िाईकल िढ्दा, िकर, बास्के ि बल, फु ि बल, स्कू िरि खेल्ड्दा बच्चाले माउि गािष (
मुख बिाउने िाधन) प्रयोग गरे को कु रामा सनसित हुनु िोि ।

बच्चालाई मुखमा दााँतमा कतै िोि पिक लाग्यो िने तुरुन्त दन्त सिककत्िकलाई फोन गनुष िोि।

०३-२०१२ मा असन्तमपल्ड्ि िंिोसधत

