
 بچپن کی کیریاںابتدائی 

 

ڈاکٹر چن: 

 

 

د ہے۔یشد یکاف یخراب یٹے کا دانت کیمسز ٹنگ، آپ کے ب

مسز ٹنگ: 

 

 

 

 

ک یں۔ ایوں ہیوں والے دانت کیریادہ کیں اتنے زیعمر م یچھوٹ یں پتا چل رہا کہ اس کے اتنیڈاکٹر چن، مجھے نہ

کہ  یں جانتیں نہیف دے رہا ہے، میہ اسے بہت تکلیاس کے دانت خراب ہو گئے۔  یک کر کے، اس کے ہوتے ہیا

سے سنھبالوں۔یصورت حال کو ک

ڈاکٹر چن: 

، بچے کے دانت آنے کے  بعد یعنیں۔ یات ہیخصوص یوں کیریک یبچپن ک یا ہے وہ ابتدائیان کیب یآپ نے جو ابھ

 یں، پھر دانتوں کے آنے کیہ یہ انسائزرز سے شروع ہوتیطور پر  یں۔ عمومیز کا شکار ہو جاتے ہیٹیویک یفورا ہ

ں۔یک کر کے دوسرے دانت متاثر ہو جاتے ہیک ای، اۓکرتے ہو یرویپ یب کیترت

مسز ٹنگ: 

کیا؟ ابتدائی بچپن کی کیریاں؟! 

 

ڈاکٹر چن: 

 

 

ں یں۔ اصل میہ یوجہ سے ہوت یعادات ک یاور کھانا کھالنے کر مناسب غذا یاں غیریک یبچپن ک یمسز ٹنگ: ابتدائ

ٹابوالئز یدا کرنے کے لئے شوگر کو میزاب پیا تیریکٹیں موجود بیہے، اور منہ م یں شوگر شامل ہوتیادہ تر کھانے میز

کے بچے  ۔ آپیبن جات یٹیویک کیتا، اور آہستہ آہستہ ایات کو ختم کر دیسطحوں سے معدن یزاب دانت کیکرتے۔ پھر ت

ضرورت ہے۔ یحالت کو خاص توجہ ک یک

مسز ٹنگ: 

 

 

 

 

ں یے میں۔ اس لیوجہ سے ہ یکم یت کیز غذائیٹیویک یں نے سوچا کہ اس کیں کھاتا، میک نہیہوں. وہ ٹھ یں دیکھتیم

اجزاء حاصل کر سکتا ہے۔ ید غذائید پر کہ وہ مزیا، اس امیبار کھانا کھال یں کئیک دن مینے اسے ا

ڈاکٹر چن: 

حفاظت کے  یدا ہوتا رہے گا۔ اگرچہ تھوک دانتوں کیزاب پیا جاتا رہا، مسلسل تیاگر آپ کے بچے کو ہر وقت کھال

ہے۔ اگر کھانا کھالنے  یک خاص مدت درکار ہوتیں ایر مؤثر کرتا ہے، اس عمل کو مکمل کرنے میزاب کو غیے تیل

ر مؤثر یزاب کو غیلسل بنتا رہتا ہے، اور تھوک تں مسیم یٹیویزاب اورل کی، پھر تیادہ تھیبہت ز یکوئنسیفر یک

تا ہے۔یخراب ہونے کے امکان کو بڑھا د یہ دانت کیں ہوتا۔   یکرنے کے قابل نہ

ے یں بوتل لیاپنے بچے کو منہ م یں رکھتیں تجربہ نہیکھ بھال کرنے مید یں جو بچے کیمائ یاس کے عالوہ، کچھ نئ

ک اور اہم وجہ ہے۔یا یوں کا باعث بننے والیریک یبچپن ک یہو۔ ابتدائند خراب نہ ین یتاکہ ان ک یں گیسونے د



 

مسز ٹنگ: 

 

 

 ید خرابیں کہ اس کے دانت شدیبات نہ ی، تعجب کیتھ یتیں بوتل لے کر سونے دیں اسے منہ میہ معاملہ تھا، میآہ!  

سے دوچار ہوئے۔

ڈاکٹر چن: 

 

 

ے یل یں،  اسیں ہیعادت دونوں درست نہ یجودہ غذائعادت اور مو یکھانا کھانے ک یپچھل یک! آپ کے بچے کیٹھ

اس کے دانت اس طرح ختم ہو گئے۔

مسز ٹنگ: 

 

 

اں لگنے یریک یبچپن ک یدا ہوا بچہ ہے، مجھے اسے ابتدائیا پیک اور نیرا ایہ پہلے معلوم ہوتا! اب میکاش مجھے 

؟یۓا کرنا چاہیے کیسے بچانے کے ل

ڈاکٹر چن: 

یہ بہت سادہ ہے، آپ کو صرف تین جگہ توجہ دینی ہے: 

 

1. کھانا کھالنے اور غذائی عادات 

سب سے پہلے، نرسنگ بوتل سے چوسنے کے دوران اپنے بچے کو سونے نہ دیں۔ جب وہ 9 ماہ کی عمر کا 

ہو جاۓ، بوتل چھوڑنے میں اس کی مدد کریں اور دودھ چھڑانے والے کپ پر سوئچ کریں، دن میں 6 سے 8 

باقاعدہ کھانوں سے زیادہ کھانے نہ دیں۔ دودھ چھڑانے کے بعد، آپ کے بچے کو کھانے کے لیے باقاعدہ 

کھانے کے دوران مناسب مقدار میں خوراک کی ضرورت ہے۔ کھانوں کے درمیان جب وہ بھوکا ہو تو ایک 

دفعہ سے زیادہ سنایک نہ دیں۔ 

2. منہ کی صفائی 

 

 

 

اپنے بچے کے دانت آنے سے پہلے اس کا منہ صاف شروع کرنا ضروری ہے پینے کے پانی میں بھیگی ہوئی 

نم سوتی پٹی کے ٹکڑے سے اوپر اور نیچے والے مسوڑوں کے ساتھ شائستگی سے پونچھیں۔ اس سے ان میں 

منہ کی صفائی کی عادت قائم کرنے میں آسانی ہو گی۔ 

اسی دوران، آپ کو اپنے بچے کو نرم بالوں اور چھوٹے سر والے ٹوتھ برش کے ساتھ دانت صاف کرنے میں 

مدد کرنی چاہیۓ۔ اس مرحلے پر، ابھی ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔  

جب آپ کا بچہ 2 سال کی عمر کا ہو، اسے دانت صاف کرنا سیکھنے دیں۔ اگر وہ پانی باہر پھینکنا جانتا ہے 

تو، مٹر کے سائز کی فلورائیڈ ٹوتھ پیسٹ استعمال کی جا سکتی ہے جب وہ صبح اور رات میں سونے سے 

پہلے دانت برش کرے۔ تاہم، چونکہ اس عمر میں کسی بچے کی دستی مہارت پوری طرح سے تیار نہیں ہوتی 

ہے، آپ کو اس کی دانت صاف کرنے میں مدد کرنی چاہیۓ تاکہ ان کے دانت ٹھیک سے صاف ہوں۔ 

3. دانتوں کا باقاعدہ چیک اپ 

ک اپ ی، آپ کو اس کے پہلے چۓعمر کا ہو جا یک سال کیا جب آپ کا بچہ ای ۓچھ ماہ کے بعد پہال دانت آ

سے بچنے کے مشورہ یوں سے کیماریب ینٹسٹ آپ کو دانتوں کی۔ ڈیۓنٹسٹ کے پاس لے کر آنا چاہیے ڈیکے ل

۔یۓک اپ ہونا چاہیک بار دانتوں کا چیم از کم اں کیدے سکتا ہے۔ اس کے بعد، آپ کے بچے کا سال م



مسز ٹنگ: 

ڈاکٹر چن، آپ نے بہت تفصیل سے مجھے نصیحت کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے اب سے کیا کرنا ہے۔ 

شکریہ! 


	ابتدائی بچپن کی کیریاں

