
Generell tannhelse

ክንክን ጥዕና ኣስናን

ንዘለኩም ኣስናን ጽቡቕ ክንክን ምግባርን ካብ ሕማም ነጻ ጌርካ ምሓዞምን ኣገዳሲ 

እዩ። እዚ ብሮሹር ኮይኑ ሓፈሻዊ ምኽሪ ኣብ ምግባር ክንክን ናይ ኣስናንኩም ይህብ።  

ጺሬት
ጽቡቕ ክንክን ናይ ኣስናንኩም ምግባር ኣገዳሲ እዩ፡ ስለዚ ኣስናንኩም 

ክትዕቅብዎም ትኽእሉ ኢኹም፡ ከምኡ ድማ ን ሙሉእ ሂወትኩም ከገልግሉኹም 

እዮም። ኣስናንኩም ከተጽርይዎ ወይ ብራሽ ክትገብሩ ከለኹም ብጥበብ ግበርዎ፡ 

ስለዚ ኩሎም ባይታታት ይጽረዩ፡ እንከላይ ኣብ ሞንጎ ዘሎን ኣብ ድሕሪት ስኒ 

ዘሎን። ኣብ ሞንጎ ኣስናን ዘሎ ንምጽራይ፡ ናይ ስኒ ፈትሊ ወይ ናይ ውሽጢ ኣስናን 

መጽረዪታት ወይ ብራሻት ምጥቃም የድሊ። ኣብ ናይ ስንኹም ናይ ጽሬት ኪኢላ/
ሓኪም ስኒ፡ንዓኹም ዝበለጸ ዘድሊ ርኣዩ።

ለበዋታት ካብ ዳይረክተር ጥዕና
ዳይረክተር ናይ ጥዕና፡ ድሕሪ መግቢ ንግሆን ምሸትን ብናይ ፍሎራይድ ናይ ስኒ 

ክሬም (1000-1500ppm NaF) ስኒ ምጽራይ ወይ ብራሽ ምግባር ይመክር። 

ፍሎራይድ ኣብ ኣስናን ንክሰርሕ፡ ድሕሪ ምጽራይ ወይ ብራሽ ምግባር ኣስንናኩም 

ብ ማይ ኣይትሕጸብዎ። ስለዚ ከኣ ካብ ናይ ስኒ ክሬም ዘሎ ፍሎራይድ ዝያዳ 

ውጺኢት ኣለኩም ተባሂሉ ይእመነሉ፡ እዚ ከኣ እንተዳኣ ንንውሕ ንዝበለ ግዜ ኣብ 

ኣስናን ክጸንሕ ተፈቒዱሉ።

ገለ ተሓከምቲ ዝያዳ ወሰኽ ናይ ፍሎራይድ የድልዮም፡ እዚ ንዓኹም ይምልከት 

እንተዳኣ ኮይኑ ኣብ ናይ ስንኹም ናይ ጽሬት ኪኢላ/ሓኪም ስኒ ኣረጋግጹ።

 ናይ ኣመጋግባ ለበዋታት
 ᎐ ልሙድ መግብኹም ውሰዱ፡ ምኽንያቱ ኣካላት፡ ሽኮርን ባክተርያን ካብ 

ኣፍ ከልግስ ዕድል ክረክብ ይደሊ። ኣስናንኩም ካብ መግብን መስተን 

ብዘይካ ማይ ከዕርፍ ክትገብርዎ ኣገዳሲ እዩ።

 ᎐ ምስ ጸማእኩም ማይ ስተዩ፡ ብተወሳኺ ኣብ እዋን ለይቲ እንተጸሚእኹም 

ማይ ስተዩ።

 ᎐ ብተደጋጋሚ ሽኮራዊ መግብን መስተታትን ምውሳድ ናይ ኣስናን 

ምቡኽቧኽ ሓደጋ የዕቢ።

 ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ስኒ ዘሎ 
መሰል
ካብ 0-18 ዓመታት ዘለዉ ኩሎም ቆልዑ ኣብ ህዝባዊ ናይ ኣስናን ክሊኒካት 

ናጻ ናይ ኣስናን ሕክምና ክረኽቡ ይኽእሉ፡ እዚ ከኣ ንኩሉ ሕክምናታት ብዘይካ 

ምእሳር ኣስናን ካብ ሓኪም መንጋጋን ኣስናናን ይምልከት። ናብ 19-20 ን 21-22 

ዓመት ኣብ ትኣትዉሉ፡ ብጎዶሎ ዋጋ ናይ ኣስናን ሕክምና ክትረኽቡ ትኽእሉ። 

ናብ 23 ዓመት ኣብ ትኣትዉሉ ኩሉ ልሙድ ክፍሊታት ይምልከተኩም። ናይ ገዛ 

ክንክን ትረኽቡ እንተዳኣ ኮንኩም ወይ ኣብ ትካል ትነብሩ እንተዳኣ ኮንኩም (ኣብ 

ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ) ብተወሳኺ ካብ ኣብ ህዝባዊ ሕክምና ኣስናን ናጻ ክንክን ናይ 

ኣስናን ክትረኽቡ መሰል ኣለኩም።

Tigrinja


