
Parandaliminin“Sindromësnsënbiberonit”nn

n
• Prishja e dhëmbëve në fëmijëri mund të minimizo-

het ose mund të parandalohet plotësisht duke mos e 

lejuar fëmijën të fle duke e ushqyer me gji apo me 

biberon gjatë natës.  

• Fëmijët që kanë nevojë për të përdorur biberon për 

t’i zënë gjumi u duhet dhënë një biberon i mbushur 

me ujë ose një rens, pasi ekspozimi për një kohë të 

gjatë ndaj lëngjeve me sheqer, si formula apo 

qumështi sjellin prishjen e dhëmbëve.  

• Fëmija nuk duhet ta përdorë pas moshës 4 vjeçare 

biberonin sepse shkakton probleme me dhëmbët 

permanent.  

• Një rekomandim tjetër është të mos e lini fëmijën të 

mbaj biberon në gojë në mes të vakteve. Ju duhet ta 

prezantoni me gotën në moshën 1 vjeçare.n

Zakoniningishtitnnëngojënn

Që nënbarkun e nënës foshnjet thithinngishtin e madh të 

dorës dhe kynzakon vazhdon edhe më pas, kun fëmija për 

të qetësuar veten kurn është i lodhur apo i mërzitur, futn

gishtin në gojë. Në përgjithësin fëmijët heqin dorë vetë 

nga kynzakon rreth moshës 4 vjeç. Nëse zakoni i thithjes 

së gishtit vazhdon përtej kësaj moshe, deri në kohën kur 

fillojnë të dalin dhëmbët e përhershëm, ekziston rreziku 

që të shkaktohen : 

• Deformime të qiellzës  

• Deformime të dhëmbëve  

• Defekte të shqiptimit  

• Defekte në marrëdhënien midis nofullës së sipërme 

dhe asaj të poshtme  
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Nëse fëmija juaj mban gishtin në gojë pas moshës 4 

vjeç, ndiqni këshillat e mëposhtme: 

• Në vend që t’i bërtisni fëmijës kur fut gishtin 

në gojë, lavdërojeni atë kur nuk e mban gishtin 

në  gojë. 

• Nxisni fëmijën që të përdorë të dyja duart për të 

ngjyrosur, të plotësojë lojëra formuese, apo për 

të bërë gjithçka që mund të mbajë duart e tij në 

aktivitet. 

• Për ditët që fëmija nuk e fut gishtin në gojë, 

shpërblejeni atë me diçka që i pëlqen, për 

shembull një film me video, të shkojë tek lo-

drat, t’i bleni një libër, apo t’i tregoni një për-

rallë më tepër. 

• Nëse fëmija e ka zakon që të mbajë gishtin në 

gojë natën, atëhere jepini një lodër në dorë që të 

heqë zakonin. 

• Ndonjëherë, fëmija ka nevojë për diçka që ta 

kujtojë se nuk është mirë të fusë gishtin në 

gojë, një fasho rreth gishtit mund ta ndihmojë. 

Çfarënështënsilaniziminindhëmbëve?n

Silanizimi i dhëmbëve është një procedurë që paran-

dalon formimin e prishjeve të dhëmbëve. Aplikimi i 

silanteve (një shtresë e hollë rezinoze fluide) rekoman-

dohet sidomos tek dhëmballët e përhershme të sapo zbu-

luar nga gingiva. Forma okluzale e këtyre dhëmbëve 

është e përbërë nga kreshta dhe gropëza të cilat favorizo-

jnë zhvillimin e proçeseve karioze.  

Çfarënështënprofilaksianmenfluor?n

Profilaksia me fluor konsiston në aplikimin sipërfaqësor 

të xhelit të fluorit në mënyrë periodike me qëllim për-

mirësimin e strukturës kristalore të smaltit të dhëm-

bëve. Përmirësimi i strukturës së smaltit e bën dhëmbin 

me rezistent ndaj sulmeve të acideve të baktereve që 

shkaktojnë kariesin dentar. Një kujdes të veçantë duhet 

treguar në aplikimin e sasisë së fluorit ose gjatë gëlltitjes 

së sasive të konsiderueshme të pastave të dhëmbëve me 

përmbajtje fluori, pasi një sasi e tepërt mund të çoj në 

formimin e Fluorozis (pigmentime të bardha në sipër-

faqen e dhëmbëve). 
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Dhëmbëtnenparë,nnjohurnndryshensindhëmbëtnenqumë-

shtit,n apon tënbebitn janënnjën setnprejn 20ndhëmbëshnqën

kanën fëmijëtnpërparansen t’in“humbasin’’ndhen tënmar-

rinndhëmbëtn en adultëven .n Fillimishtn dhëmbëtn en parën
qëndalinnjanënincizivëtnqëndrorntënposhtëmnnënmuajinn

en katërt,n mën pasn vijohetn men incizivëtn qëndrorn tën si-

përm.nnDhëmbëtnentjerëntënserisënsënqumështitnpërfun-

dojnën rrethn moshësn 3n vjeçare,n porn vendodhjan dhen

renditjanentyrenështënenvariueshmen.n

n

n

Përsendhëmbëtnenqumështitnjanënkaqntën

rëndësishëm? 
 

• Lejojnë fëmijën të mbajë një diet të shënde-

tshme, duke konsumuar ushqime të forta dhe të 

buta. 

• Shërbejnë për të ruajtur dhe guiduar daljen e 

dhëmbëve të përhershëm në pozicionet e tyre 

korrekte. 

• Lejojnë zhvillimin normal të bazave kockore të 

nofullave. 

• Ndikojnë në zhvillimin e artikulimit të fjalëve 

dhe vetëbesimin e fëmijës.  

Kurn fillojnën fëmijëtn proçesinn en daljesn sënnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

dhëmbëve?n

n

Fëmijëtn qën mësojnën tën kujdesenn përn dhëmbëtn qën nën

moshën tën vogëln ndërtojnën zakonen tënmiran përn tën ar-

dhmenn nën kujdesinn en dhëmbëve,n duken ndikuarn nën

reduktiminnenrrezikutntënpatologjivenoralendhenrritjenn

en jetëgjatësisën sënbuzëqeshjesn sën shëndetshmendhen tën

bukur.n

n

n

Cilatn janën simptomatn shoqëruesen tën daljesn sën

dhëmbëve?n

• Kafshimi më shumë se zakonisht 

• Jargë 

• I/e acaruar më shumë se zakonisht, shpesh herë 

shprehet natën 

• Shqetësime në gjumë 

• Temperaturë, acarim lëkure, kollë dhe diare. 

• Refuzon ushqimin 

• Tërheq veshët, fërkon mjekrën apo faqet 

• Mishi i dhëmbit i enjtur apo i skuqur 

• Njolla të bardha te mishi i dhëmbëve (janë 

dhëmbët e vegjël) 

Sinmundntanndihmojnfëmijënntim?n

• Lodra për kruajtjen e dhëmbëve, mbaji në   

frigorifer në mënyrë që të jenë të ftohta 

• Garzë sterile e ftohtë ku bebi mund ta kafshoj 

• Jepi një karrotë të ftohtë apo lugë të ftohtë. 

• Ofroji fruta të ftohta 

• Varësja “amber”  
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Daljan en dhëmbëven mbaronn rrethn moshësn 3-vjeçare.n

Sadoninkeqnmundntënjetënkynproçesnmosnharronqënështën

relativishtninshkurtër,ndonkalojë.nDukenpasurninforma-

cioninnenduhurndondininsintankaloninmirënatë.n

Kurnduhetnbërënvizitanenparëntenstomatologu?nn

• Vizita e parë te stomatologu duhet bërë rreth mos-

hës 2-3 vjeç, në mënyrë të tillë ne mund t’i mësojmë 

fëmijës se si mund të kujdeset mbi dhëmbët e qu-

mështit dhe gingivën (mishin e dhëmbëve).                                           

• Ju mund të filloni kujdesin që para se dhëmbët të 

dalin, duke e pastruar me një garzë të lagur mishin e 

dhëmbëve.  

 

• Pasi të dalin dhëmbët e parë vazhdoni ti’ pastroni 

ato me një garzë  2 herë në ditë.  

• Prezantojeni fëmijën tuaj me një furçë të vogël 

dhëmbësh dhe fillojeni pastrimin me furçë rreth 

moshës 18 muajsh.  

• Prisni deri në moshën 3 vjeçare kur fëmija është 

mjaftueshëm i rritur, për të mos e gëlltitur pastën e 

dhëmbëve dhe filloni të përdorni një sasi të vogël. 

Përpara se fëmija  juaj të jetë gati për të përdorur 

pastë dhëmbësh konsultohuni me mjekun stomato-

log.  
• Fëmijët duhet të pastrojnë dhëmbët me ndihmën e 

një të rrituri deri në moshën 7-8 vjeç. n

Njëndietnenmirëndhendhëmbëntënshëndetshëmn

• Dhëmbët, kockat dhe indet gingivale kërkojnë një 

diet të shëndetshme dhe të mirë ekuilibruar. Fëmijët 

duhet të konsumojnë ushqime të shëndetshme si 

perimet, frutat, kosin dhe djathin me përmbajtje të 

ulët yndyre.  

• Lëngjet e frutave nuk rekomandohen tek fëmijët më 

të vëgjël se 12 muaj, pasi ato përmbajnë sheqer 

natyral, i cili mund të shkaktojë karies te dhëmbët.  

• Lëngjet e konservuara përmbajnë sheqer industrial 

dhe acide, të cilat dëmtojnë dhëmbët dhe për këtë 

nuk janë të rekomandueshme. 

 

 

 

 

 

 

 

nnnnnLlojinindhëmbitnnnnnnnnnnnPeriudhanendaljesnsëndhëmbitn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnTënposhtmitnnnnnnnnnnTënsipërmitn

    Prerësit e mesit               6-8    muaj             5-7 muaj 

    Prerësit anësorë              8-11  muaj             7-10 muaj 

     Të qenit                       16-20 muaj            16-20 muaj 

    Dhëmballët e para        10-16 muaj            10-16 muaj 

    Dhëmballët e dyta         20-30 muaj            20-30 muaj 


