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பிள்ளைகளைின் பறக்ளை ஆர�ோகககியமோகப் ரபணல்

தன்னு்ைய பறக்ளை எப்படி ஆர�ோகககியமோக ் ைததகிருப்பது என்ப்த உஙகளு்ைய பிள்ளைககுக கறபிப்பது அைசகியமோகும். 
சகில உதைிக குறகிப்புகள இரதோ! 

உங்களுடைய பிளடளையின் பற்கடளைச் சுத்தமா்கப் 
பபணல்.

 ¨ உஙகளு்ைய பிள்ளை மூன்று ையதுளளைைர் 
அல்லது அதகிலும் இளை்மயோனைர் ஆயின் 
அைரு்ைய பறக்ளை நீஙகரளை துலககுஙகள. 

 ¨ உஙகளு்ைய பிள்ளையின் ையது மூன்றுககும் 
ஆறுககும் இ்ைப்படைதோக இருககும்ரபோது, 
தன்னு்ைய பறக்ளை உஙகளு்ைய 
பிள்ளை தகினமும் இருமு்ற துலககுைதறகு 
உதைிசசய்யுஙகள. 

 ¨ மூன்று முதல் ஆறு ை்�யோன ையதுளளை 
உஙகளு்ைய பிள்ளைககுப் படைோணிக 
கை்ல அளைைிலோன புரளைோ்�ட பறப்ச்யப் 
பயன்படுததுஙகள. பல் மகிளைிரி்யப் 
பலப்படுததுைதறகு புரளைோ்�ட உதவும். பறப்ச்ய 
உஙகளு்ைய பிள்ளை ைிழுஙகோமலகிருப்ப்த 
உறுதகிப்படுததுஙகள. 

 ¨ உஙகளு்ைய பிள்ளையின் பறகள ஒன்்ற 
ஒன்று சதோடும்ரபோது தகினமும் கு்றநதது ஒரு 
மு்ற அைறறகின் இ்ைரய floss (பல்லகிடுககு 
நூல்) பண்ணுஙகள. பறகளைி்ைரய பல் சூத்தகள 
(cavities) ஆ�ம்பிககும். 

 ¨ பல் சூத்தகக்ளை உருைோககும் பறறரீியோககள 
உஙகளு்ைய பிள்ளைககுக கைததப்பைககூடும். 
உஙகளு்ைய ைோய்ககுள இருநத எ்தயும் 
உஙகளு்ைய பிள்ளையின் ைோய்ககுள 
ரபோைககூைோது. 

வருைததுக்கு ஒரு முடையாவது உங்களுடைய 
பிளடளைடயப் பல்மருததுவர் ஒருவரிைம் கூட்டிச் 
செல்லுங்கள.

 ¨ உஙகளு்ைய பிள்ளைககு 12 மோதஙகள 
ஆகும்ரபோது அல்லது அைரின் முதல் பல் ைநத 
ஆறு மோதஙகளுககுள பல்மருததுைர் ஒருைரிைம் 
அை்�க கூடடிச் சசல்லுஙகள. ரந�ததுைன் 
கண்டுபிடிககப்படும் பல் சூத்தகள மகிகவும் 
சுலபமோகவும் சசலவு அதகிகமோக இல்லோமலும் 
தகிருததப்பைலோம், அததுைன் பல்மருததுைர் மடடுரம 
சகிககலோன பல்மருததுை பரிரசோத்னக்ளைச் 
சசய்யலோம், பல்சகி்தவு மறறும் ரைறு பல் 
ரநோய்களுககுரிய ரநோய்கண்ைறகியலோம், அததுைன் 
சகிககிச்்சத சதரிவுக்ளைப் பரிநது்�ககலோம். 

 ¨ சோததகியமோயின், பல்மருததுைரிைம் உஙகளு்ைய 
நகியமனததுககு ைரும்ரபோது உஙகளு்ைய 
பிள்ளை்யயும் கூடடிைோருஙகள. தன்னு்ைய 
நகியமனததுககுச் சசல்லும்ரபோது உஙகளு்ைய 
பிள்ளை சகோஞசம் பதறறமகின்றகி இருகக இது 
உதைிசசய்யலோம்.

தகைல்கள மறறும் சரிபோர்ப்புப் படடியல் 
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பின்வருவனபறைறி உங்களுடைய பல்மருததுவர் 
அல்்லது வாய் ந்லச் சு்கா்தார நறிபுணருைன் ்கட்தயுங்கள:

 ¨ உஙகளு்ைய பிள்ளையின் பறக்ளைத 
துலககுைதறகுச் சகிறநத ைழகி, 

 ¨ பறப்சயின் பயன்
 ¨ உஙகளு்ைய பிள்ளையின் பறக்ளை floss 

பண்ணுைதறகுச் சகிறநத ைழகி, மறறும்
 ¨ உஙகளு்ைய பி�ோநதகியததகில் கடடுபடியோகககூடிய 

பல் மருததுைப் ப�ோமரிப்்ப எப்படிப் சபறலோம். 

உங்களுடைய பிளடளையின் பற்கடளைச் ெரிபாருங்கள.

 ¨ பறகளைில் மஙகலோன சைள்ளைப் புளளைிகள அல்லது 
ரகோடுகள இருகககிறதோ எனப் போருஙகள. மு�சுககு 
அடுததோல் ரபோலுளளை பறகளைின் அடிப்பகுதகியில் 
அ்ை இருககககூடும். கரு்மயோன பறகளும் 
பல்சகி்தவுககோன ஒரு அ்ையோளைமோகும். 
இநத அறகிகுறகிக்ளைப் போர்ததோல் உைனடியோக 
பல்மருததுைர் ஒருைருைன் நகியமனம் ஒன்்ற 
ஒழுஙகுசசய்யுஙகள. 

ஆபராக்்கறியமான பானங்கடளை வழஙகுங்கள. 

 ¨ உணவுககும் சகிறறுண்டிகளுககும் இ்ையில் 
தண்ணரீ் மடடும் ைழஙகுஙகள. 

 ¨ போல் அல்லது சததூடைப்படை போல் 
மோறறடீுகள உணவுைனும் சகிறறுண்டிகளுைனும் 
ைழஙகப்பைலோம். தகிறநத குை்ளையில் (சூப்பும் 
குை்ளையில் அல்ல) சகிறகிய அளைைில் (125 மகிலீ 
அல்லது 4 அவு.) ைழஙகுஙகள பிள்ளைகளுககு 500 
மகிலீ அல்லது 16 அவு போல் அல்லது போலுககோன 
பி�தகியடீு மடடுரம ரத்ை. 

 ¨ பழ �சஙக்ளைத தைிருஙகள அல்லது 
மடடுப்படுததுஙகள ( நோன்கு முதல் ஆறு ையதகினர் 
ஒருைருககு தகினமும் 125–175 மகிலீ அல்லது 4–6 
அவு.). பழ �சம் சகோடுப்பதோயின், தகிறநத குை்ளை 
ஒன்றகில் சகிறறுண்டி்ய அல்லது உண்ைச் 
சோப்பிடும் ரபோது மடடும் சகோடுஙகள. 

 ¨ Fruit punch, pop மறறும் sports drinkக்ளைத 
தைிர்ப்பதறகு முயறசகியுஙகள. அ்ை பறகளைின் 
மகிளைிரி்யத ரதயச் சசய்யலோம். 

ஆபராக்்கறியமான ெறிறறுண்டி்கடளை வழஙகுங்கள. 

 ¨ இ�ண்டு அல்லது நோன்கு உணவு குழுகக்ளை 
உளளைைககும் ஆர�ோகககியமோன சகிறறுண்டிக்ளை 
உஙகளு்ைய பிள்ளைககுக சகோடுஙகள. சீஸ், 
அப்பிள, க�ட துண்டுகள, முழுத தோனியப் 
போண் அல்லது bean dipஐ சகில உதோ�ணஙகள 
உளளைைககுககின்றன. 

 ¨ அதகிகளைவு இனிப்போன அல்லது ஒடடும்தன்்மயுளளை 
சகிறறுண்டிக்ளை உஙகளு்ைய பிள்ளைககுக 
சகோடுப்ப்தத தைிருஙகள. அ்ை பறகளைின் 
மகிளைிரி்யத ரதயச் சசய்யலோம். 

 ¨ சகிறறுண்டிகளுககும் உணவுககும் இ்ையில் 
இ�ண்ை்� மணி முதல் மூன்று மணி ரந� 
இ்ைசைளைி ்ைததகிருஙகள. 

 ¨ நோள முழுைதும் சதோைர்நது சகிறறுண்டி 
சோப்பிடுை்தத தைிருஙகள. 

 ¨ ஆர�ோகககியமோன சதரிவுக்ளை ரமறசகோளைதறகு 
கனைோ உணவு ைழகிகோடடி உதைிசசய்யலோம்.

அனுமதகியுைன் Best Start Resource Centre ஐத தழுைப்படடுளளைது
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