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दन्त स्वास््य 

सिसन्िन्नाटि सिल्ड्रेन्ि मेसिकल िेन्िरको द अमेटरकन अकेिेसम अफ पेसियाटिक िेसन्िसस्ि (American Academy of 

Pediatric Dentistry)  र सिसिजन अफ पेसियाटिक िेसन्िसस्ि एण्ि अर्थोिोसन्िक्ि(Division of Pediatric Dentistry 

and Orthodontics)को िुझाव अनुिार बच्चाको पसिलो दााँत आएको ६ मसिना सित्र वा बच्चा १ बर्ष पगु्न अगावै उिलाई 

दन्त सिककत्िककोमा लानु पदषछ । यिरी जााँदा दन्त सिककत्िकले सनम्न कुरा गने छन ्ः 

• दााँतको प्वाल वा क्यासिटिज  िेने 

• दााँत किरी ठूलो िैरिेको छ जााँच्ने 

• बच्चाको दााँत किरी िेरिाि गने बारेमा तपाईंिाँग कुरा गने  

• बच्चालाई स्वस्र्थ िााँिो िााँस्न मद्दत गने  

• िमा रोकर्थामको बारेमा छलफल गने  

दााँत आउन ु

आफ्नो बच्चाको पसिलो दााँत आउन र्थाल्ड्नु िनेको तपाईंको लासग एकदम खुसिको क्षण िो । तपाईं कसतपय अविरमा 

बच्चाको अन्य िारीटरक िमस्याको कारणले आफ्नो बच्चाको दााँत आइरिेकोिाँग िो िन्ने कुरा ठानु्न हुन्छ ।  

बच्चाको िुरुको िैिब कालमा सनजमा एसक्जमा िाइपरको कारणले खटिरा हुनु, सनन्रा गिबि हुनु, कान िंक्रमण र श्वाि-

प्रश्वािको िमस्या देसखनु अिामान्य िैन । यिी बेला बच्चाको पसिलो दााँत आइरिेको हुन्छ र सय िबै लक्षणिरु  दााँत 

आएका कारणले आएका हुन  िन्ने ठासनन्छ ।  कानको िंक्रमण,  झािा पखाला  वा सििो लाग्निुाँग दााँत आउनुको कुनै 

िम्बन्ध हुाँदैन ।  

दााँत बकिरिाँदा सनम्न कुरािरु मात्र हुन िक्छन ्ः 

• १०१ फरेन्िाईि वा कमको िल्ड्का  ज्वरो  

• िल्ड्का  अिसजलोपनाा  

तपाईं दााँत आएका कारणले िृजना हुने अिसजलोपनाको लासग  नदखेु्न और्सध र सतर्थिष कदन िकु्न हुन्छ । 

 बच्चालाई िान्त पान ेतरीका 

 

पेसिफायरको दीर्षकासलन प्रयोगले तपाईंको बच्चाको दााँत किरी बढ्छ िन्ने कुरालाई अिर पानष िक्छ । तर औंला िुस्ने 

बानी िन्दा पेसिफायर िुस्ने बानी छुिाउन िसजलो हुन्छ । बच्चा आफ्नो औंला िुस्न ेगछष िन ेपेसिफायर कदने गनुषिोिा  

ककनकी यिको बासन ििाउन िसजलो हुन्छ । 
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बच्चालाई पेसिफायर ददंदा सनम्न कुरामा सबिार पुयाषउनु िोला्ः 

• असलअसल किा तर लिकदार पेसिफायर छानु्निोि  

• पेसिफायरलाई कसिल्ड्यै पसन बच्चाको र्ााँटि वटरपटर बाध्ने नगनुष िोि   

• पसेिफायरमा गसुलयो बानउन ेकेिी कुरा नर्थाप्निुोि   

• प्रत्येक केसि मसिना पछसा पेसिफायर फेनुष िोि   

बच्चाको बोतलर दााँतको क्षय  

नर्िषङ  बोतल क्षय मासर्थल्ड्लो अगासि पट्टीको तर्था मासर्थल्ड्लो तर्था तल्ड्लो िागको पछासिको दााँतलाई अिर गने तीब्र 

प्रकारको क्षय िो । यिा तो प्रकारको क्षयको कारणले बच्चािरु िानो उमेरमा नै आफ्नो दााँत गुमाउन िक्छन  । यिरी दााँत 

गुमेमा  िामासजक िमस्या एवं अन्य स्र्थाई दााँतमा िमस्या हुने हुन्छ । यस्तो क्षयका केसि अिर यो  तस्वीरमा देख्न िकु्न 

हुन्छ । 

सिसन्िन्नाटिको बाल पेसियाटिक िेसन्िसस्ि र अर्थोिोसन्िक्िका प्राध्यपक तर्था कमषिारीिरु सनम्न कुरािरुको सिफाटरि 

गछषन ्ः 

• बच्चा १ बर्ष पुग्दा वा उिको पसिलो दााँत आउाँदा िम्ममा दन्त सिककत्िक छानु्न िोि  । 

• बच्चालाई ओछ्यानमा बोतल िमेत छाड्दा पानी बािेक अन्य प्रकारका तरल पदार्थष राखे्न नगनुषि  । अरु तरल 

पदार्थषले  दााँतमा ककरा पनष िक्तछ । 

• एकैसछन िुत्दा वा रासत िुत्दा बोतललाई पेसिफायरको रुपमा कसिल्ड्यै प्रयोग नगनुषि  । 

• रासत बच्चाले िािेको बेला बेलामा गराइने स्तनपानले  दााँतको क्षसत हुन िक्छ । 

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

दााँतमा लागेको रोगले अरु रोगलाई पसन सनम्त्याउन िक्छ र यस्तो बोतलकोकारण दााँतमा ककरा लागेको बच्चाको तौल 

अरु बच्चाको िन्दा कम हुन िक्छ ।   

बच्चाको दााँतको मित्व 

पसिले नै दधेु दााँत झयो िने 

• खाना खान गाह्रो हुन्छ 

• राम्रो नदेखे्न हुन िक्छ 

• अस्र्थािी रुपमा वाक क्षमता कमजोर हुन िक्छ बोसलमा अिर पछष 

• निासिने कष्ट कदने र र्ाउ पाकेर अस्पतालमा िनाष गनुष पने हुन्छ 

• स्र्थाइ दााँत आउाँदा दााँतलाई स्र्थान अिाव हुन िक्छ 

• बच्चालाई सिनताबोध हुन िक्छ 

• बच्चा बढ्नमा रोकावि हुन िक्छ 

• रोगको उपिारमा अिर पनष िक्छ, खािगरी अन्य रोगिरु छन  िने 
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िमाको रोकर्थाम 

तपाईं बच्चाको मुखमा हुनिके्न कसतपय िोिपिक बाि केसि िाधारण िोसियारी सलएर बच्चालाई बिाउन िकु्न 

हुन्छ, जस्तो फोिोमा देखाईएको जस्तो सिप्पि वा िुकक्रएको दााँत । िखषरै हिाँड्न िुरु गरेका बामे िराई अवस्र्थाका 

बालकिरुलाई मुखमा िोिपिक लाग्नु स्वािासवक िो । िोिपिक अक्िर लिेर, खिेर वा खेल्ड्दाखेरी लाग्ने हुन्छ। 

बच्चा 1 बर्षको िएदेसख 6 बर्ष िम्म यस्तो र्ाउ बढ्दै जाने िएकोले यस्तो र्ाउ हुने कुरा बाि बिाउन जरुरी हुन्छ्ः 

• आफ्नो कारमा बच्चालाई िधैं ठ्याक्क समल्ड्ने सििको प्रयोग गनुष िोला ।

• झ्यालको खापा र िेबलका कुनािरु बच्चालाई िोि नलाग्ने खाले िोि 

• ओछ्यानमा िुरक्षार्थष बार या रेसलङ  िाल्ड्ने र ि-याङको अगासि िोका राखे्न

• बच्चालाई हिाँड्न िसजलो िोि  िन्न ेखासतर ऊ हिाँड्ने बािोमा फर्नषिर ििाएर िोि पिकबाि बिाउनु िोि  ।

अक्िर र्ाउ हुने कुरा िनेको ककफ िेबल िो ।

• इन-लाईन स्केटिङ  खेल्ड्दा, िाईकल िढ्दा, िकर, बास्केि बल, फुि बल, स्कूिरि  खेल्ड्दा बच्चाले माउर्थ गािष

(मुख बिाउने िाधन) प्रयोग गरेको कुरामा सनसित हुनु िोि  ।

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