Dhëmballët e para të përhershme
(molarët) dalin në moshën
gjashtëvjeçare, ato nuk i
zëvendësojnë dhëmbët e
qumështit, andaj kini KUJDES të
veçantë për to.
Për këshilla të tjera drejtohuni në
Qendrën e Mjekësisë Familjare.
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Sipërfaqet përtypëse

Sipërfaqet e brendshme

Dhëmbët e shëndoshë jeta e
shëndoshë - buzëqeshja e bukur

Sipërfaqet e brendshme
të dhëmbëve të përparmë

Pastrimi i gjuhës

Përgatitur nga: Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë, Instituti Kombëtar i
Shëndetësisë Publike të Kosovës, Qendra për Zhvillimin e Mjekësisë Familjare, Qendra për Edukim të
Vazhdueshëm Infermierik, Zyra e UNICEF-it për Kosovë, Organizata Botërore e Shëndetësisë - Zyra në Prishtinë,
Kryqi i Kuq i Kosovës, Miqtë e Shëndetit, Everychild dhe KEC - Qendra për Arsim e Kosovës.

desgin@d-line.info
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Sipërfaqja e jashtme e dhëmbëve
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Gjatë jetës njeriu do t'i ketë:
• Dhëmbët e qumështit, të cilët
janë gjithsej njëzet.
Dhëmbët e parë dalin pas muajit të
gjashtë të jetës, ndërsa të gjithë
dhëmbët e qumështit dalin
përafërsisht deri në moshën
trevjeçare. Së pari dalin dhëmbët e
poshtëm prerës.
Ata dalin afërsisht deri në moshën
trevjeçare.
• Dhëmbët e përhershëm, që
fillojnë të dalin afërsisht në moshën
gjashtëvjeçare. Së pari dalin
dhëmballët e para të përhershem,
ose dhëmbët prerës të nofullës së
poshtme.

Procedurat dhe teknikat e
pastrimit të dhëmbëve dhe të
gojës:
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Zhvillimi i dhëmbëve

HIGJIENA ORALE

Për ruajtjen e shëndetit të gojës
janë të rëndësishëm këta faktorë:
• higjiena e gojës - përdorimi i
brushës dhe i pastës që
përmban fluor;
• ushqimi dhe lëngjet kontrollimi
i konsumit të sheqerit; dhe
• vizita te stomatologu, i cili e
bën kontrollimin e rregullt të
gjendjes shëndetësore të
dhëmbëve.
Higjiena e gojës
Kur duhet të fillojmë t'i
pastrojmë dhëmbët?
Prindërit duhet të kujdesen që
fëmija rregullisht t'i pastrojë
dhëmbët, që nga mosha e vogël.
Në çerdhe dhe shkollë edukatorja
do ta njoftojë fëmijën lidhur me
njohuritë themelore për
mirëmbajtjen e shëndetit të gojës.
Meqenëse fëmija në atë moshë
nuk mund t'i pastrojë vetë
dhëmbët, këtë duhet ta bëjë
prindi.
Brusha duhet të jetë e vogël dhe e
butë, ndërsa pasta e paktë, për
shkak se fëmija e kapërdin atë.

Çdo anëtar i familjes duhet ta
ketë brushën e vet
Pastrimi i dhëmbëve duhet të bëhet
pas çdo shujte.
Gjithmonë duhet të përdoret pastë
me fluor, ndërsa goja nuk bën të
shpërlahet pas pastrimit të
dhëmbëve lejohet vetëm të
pështyhet.
Brusha juaj personale duhet të
ndërrohet çdo 3-4 muaj.
Në mungesë të brushës dhe pastës,
gojën shpërlajeni me ujë, ose
përtypni çamçakëz pa sheqer.
Megjithatë, ky veprim nuk e
zëvendëson pastrimin e
dhëmbëve.
Gjithashtu, edhe pështyma ka
funksionin mbrojtës të dhëmbit.
Sasia e pështymës zvogëlohet gjatë
gjumit, me çka zvogëlohet dukshëm
edhe mbrojtja e dhëmbëve, andaj
është me rëndësi të madhe që
dhëmbët të pastrohen para
gjumit.

Ushqimi dhe lëngjet
Prodhimet, si qumështi dhe
djathi i mbrojnë dhëmbët.
Paraqitja e kariesit varet nga
lloji i ushqimit që përdoret.
Fëmijët, të cilët hanë ushqim
të ëmbël dhe lëngje të
pasura me sheqer, janë më
tepër të rrezikuar nga
kariesi.

Vizita te stomatologu
Vizitat e rregullta te
stomatologu janë tejet të
rëndësishme, për shkak të
dhënies së këshillave dhe
zbulimit të hershëm të prishjes
së dhëmbit.
Vizitat te stomatologu duhet
të bëhen rregullisht, të
paktën dy herë në vit.

HIGJIENA ORALE

Pastrimi i rregullt i dhëmbëve dhe i
gojës është shëndet dhe kulturë,
por edhe ndjenjë e freskisë dhe
aromës së mirë të gojës.

