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Dhëmbët e parë njohur ndryshe si dhëmbët e qumështit, apo të bebit janë një set prej 20 
dhëmbësh që kanë fëmijët përpara se t’i “humbasin’’ dhe të marrin dhëmbët e adultëve.Këto 
dhëmbë fillojnë formimin që përpara se fëmija të lind. Në fakt, disa bebe lindin me dhëmb, por 
për shumë fëmijë debutimi i dhëmbëve do të jetë në vitin e parë të lindjes. Dhëmbët e qumështit 
formohen përpara lindjes së fëmijës. Fillimisht dhëmbët e parë që dalin janë incizivët qëndror të 
poshtëm në muajin e katërt, më pas vijohet me incizivët qëndror të sipërm. Dhëmbët e tjerë të 
serisë së qumështit përfundojnë rreth moshës 3 vjecare, por vendndodhja dhe renditja e tyre është 
e variueshme. Seria e dhëmbëve të përhershëm i ka fillesat në moshën 6 vjeçare. Ky proçes 
vazhdon deri në moshën 21 vjeçare me daljen e dhëmballëve të tretë ( të pjekurisë). Një pacient 
adult ka 28 dhëmbë të serisë së përhershme dhe 32 elemente dentare duke përfshirë dhe 
dhëmballët e syrit. 

1. Përse dhëmbët e qumështit janë kaq të rëndësishëm? 

Prezenca e tyre është shumë e rëndësishme Nëse ju nuk kujdeseni për to siç duhet ato mund të        
prishen. Prishjet e dhëmbëve të qumështit mund të shkaktojnë njësoj si prishjet e dhëmbëve të  
përhershëm, dhimbje, infeksione dhe aromë jo të këndshme të gojës. Kurimi i dhëmbëve të 
qumështit mund të bëhet me teknika të thjeshta dhe pa dhimbje për fëmijën. Dhëmbët e 
qumështit shërbejnë për një sërë funksionesh të rëndësishme: 

 Lejojnë fëmijën të mbajë një diet të shëndetshme, 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.  

Fëmijët që mësojnë të kujdesen për dhëmbët që në moshë të vogël ndërtojnë zakone të 
mira për të ardhmen në kujdesin e dhëmbëve, duke ndikuar në reduktimin e rrezikut të 
patologjive orale dhe rritjen e jetëgjatësisë së buzëqeshjes së shëndetshme dhe të bukur. 

2.  Kur fillojnë fëmijët proçesin e daljes së dhëmbëve? 

Shumë prindër pyesin se kur do i dalin dhëmbët e parë fëmijës tim? Është një zhvillim i  bukur 
dhe provë se ata po rriten shëndetshëm. Por njëlloj si ushqyerja me ushqim solid, apo fillimi i 
mësimit të shkuarit në banjë vet, mosha mund të variojë nga fëmija në fëmijë. Disa fëmijë i 
marrin pranë ditëlindjes së parë. Por mosha tipike për dhëmbët e parë është rreth 6 muajsh. Nga 
lindja, bebi i ka dhëmbët nën mish gati për të shpërthyer. Dhëmbët ndjekin një rradhë tipike në të 
cilën dalin nga i pari e deri tek i fundit, por nuk duhet harruar që ka dhe përjashtime. 
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Tabela e daljes së dhëmbëve më poshtë: 

 

Lloji i dhëmbit                  Periudha e daljes së dhëmbit 
                                          Të poshtmit                 Të sipërmit 
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 
 

3. Sa kohë do që të dalin të 20 dhëmbët e fëmijës? 

Disa fëmijëve i dalin shpejtë njëri pas tjetrit që shkakton një javë apo dy pagjumësie e stresi. Të 
tjerë ndjekin ritmin gradual dhe proçesi zgjatet. Nëse fëmija juaj ndjek ritmin e shpejtë apo 
gradual do deri vitin e dytë të jetës që ti dalin dhëmbët final. Shumica e fëmijëve do të kenë 20 
dhëmbë primarë përpara moshës 3 vjeçare. 

4. Ndihmë! Fëmija im nuk po ndjek këtë ritëm! 

Harroji regullat. Mjaft e krahasove me fëmijët e miqve të tu dhe ki besim se fëmija yt do t’i ketë 
dhëmbët kur të jetë koha e duhur për të. Pothuajse në të gjithë rastet, fëmijët edhe ato me ritëm të 
ngadaltë apo të shpejtë janë të shëndetshëm dhe nuk ka vend për shqetësim se nuk po i dalin në 
kohë. Sigurisht që ju duhet të konsultoheni me stomatologun  për më shumë informacion të 
detajuar. Disa fëmijë kalojnë një periudhë të tmerrshme me daljen e një dhëmbi, ndërkohë të 
tjerë as e ndjejnë fare kur i dalin dhëmballat. Pse ndodh kështu? Fëmijët kanë nivele të ndryshme 
të tolerimit të dhimbjes dhe ndjeshmërisë, prandaj do duhet t’i vëzhgoni dhe të kujdeseni për ta 
duke iu përshtatur situatës së tyre. Për fëmijët që duket se kanë shqetësime ky mund të filloj 2-3 
muaj para se të shpërthejë dhëmbi i parë. Çelësi është që ti të qetësosh acarimin e tyre përpara se 
të kaloj në dhimbje. Për ta kuptuar këtë duhet të njiheni me simptomat shoqëruese të daljes së 
dhëmbëve: 

 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 



 
 

Tema: "Dhëmbët e qumështit dhe rëndësia e tyre"/ E.Troka 
 

 Mishi i dhëmbit i enjtur apo i skuqur 
 Njolla të bardha te mishi i dhëmbëve (janë dhëmbët e vegjël) 

5. Si mund ta ndihmojë fëmijën tim? 

Ti mund ta imagjinosh parehatinë që ndjen kur të dalin dhëmbët. Ja disa ide: 

 Lodra për kruajtjen e dhëmbëve, mbaji në frigorifer në mënyrë që të jenë të ftohta 
 Garzë sterile e ftohtë të cilën bebi mund ta kafshoj 
 Jepi një karrotë të ftohtë apo lugë të ftohtë 
 Ofroji fruta të ftohta 
 Varësja “amber”  

 

 

 

Dalja e dhëmbëve mbaron rreth moshës 3-vjeçare Sado i keq mund të jetë ky proçes mos 
harro që është relativisht i shkurtër, do kalojë. Duke pasur informacionin e duhur do dini 
si ta kaloni mirë atë. 

6. Kur duhet bërë vizita e pare te stomatologu? 

Vizita e parë te stomatologu duhet bërë rreth moshës 2-3 vjec, në mënyrë të tillë ne mund ti 
mësojmë fëmijës se si mund të kujdeset mbi dhëmbët e qumështit dhe gingivën. Ndërkohë po në 
këtë moshë, ata mund të fillojnë me trajtimet e higjenës orale. Qëllimi i vizitës së parë në një 
moshë kaq të hershme është të mësoj fëmijën të njihet dhe të adaptohet me ambjentin e punës në 
mënyrë që të familjarizohet duke e përjetuar si një eksperiencë jo shqetësuese për të. Në vizitën e 
parë dentisti do të kontrolloj se dhëmbët kanë dal siç duhet dhe do ju tregoj si të kujdeseni për to. 
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 t’i 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. Gëlltitja e 
shumë paste dhëmbësh mund të rezultojë problematike. Përpara se fëmija  juaj të jetë gati për të 
përdorur pastë dhëmbësh konsultohuni me mjekun stomatolog. Fëmijët duhet të pastrojnë 
dhëmbët me ndihmën e një të rrituri deri në moshën 7-8 vjeç.  
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7. Një diet e mirë dhe dhëmbë të shëndetshëm 

Dhëmbët, kockat dhe indet gingivale kërkojne një diet të shëndetshme dhe të mirë ekuilibruar. 
Në përgjithësi ushqimet me përmbajtje të lartë sheqeri dhe lëngjet me gaz mund të shkaktojnë 
kavitete karioze, për këtë arsye 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. 

                                 

 

8. Parandalimi i “Sindromës së Biberonit”  

Prishja e dhëmbëve në fëmijëri mund të minimizohet 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 duhet dhënë një biberon i mbushur me ujë ose 
një rens. Nëse ato përdoren për një kohë të limituar nuk janë problematike. Rekomandimi është 
që ju duhet të kërkoni ta minimizoni përdorimin e biberonit. Fëmija nuk duhet ta përdorë pas 
moshës 4 vjeçare sepse shkakton probleme me dhëmbët permanent. Arsyeja përse doktori ju 
paralajmëron për biberonin përpara gjumit është se kjo praktikë mund të sjellë pasoja në prishjen 
e dhëmbëve e cila është e zakonshme për fëmijët para moshës 3 vjeçare. Kjo ndodh kur dhëmbët 
ekspozohen ndaj lëngjeve me sheqer si formula apo qumështi që për një kohë të gjatë sjellin 
prishjen e dhëmbëve. Të vini fëmijën në gjumë me një biberon  të cilin ai mund ta mbajë në gojë 
për orë të tëra apo ta zë gjumi është shkaktar i këtij fenomeni. Një rekomandim tjetër është të 
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mos e lini fëmijën të mbaj biberon në gojë në mes të vakteve. Ju duhet ta prezantoni me gotën në 
moshën 1 vjeçare. 

9. Zakoni i gishtit në gojë 

Mbijetesa e fëmijës varet nga aftësitë e tij për të thithur dhe jo vetëm kaq, por me anë të gojës ai 
njeh botën e jashtme. Që në barkun e nënës foshnjet thithin gishtin e madh të dorës dhe ky zakon 
vazhdon edhe më pas, ku fëmija për të qetësuar veten kur është i lodhur apo i mërzitur, fut 
gishtin në gojë. Në përgjithësi fëmijët heqin dorë vetë nga ky zakon 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 dhe deformime 
të dhëmbëve. Shkalla e dëmtimit varet nga frekuenca, intensiteti, kohëzgjatja e mbajtjes në gojë 
të gishtit si dhe pozicioni në të cilin gishti mbahet në gojë. Ky zakon mund të ndikojë gjithashtu 
edhe në marrëdhënien midis nofullës së sipërme dhe asaj të poshtme si dhe në defekte të 
shqiptimit. Frenimi me dhunë i këtij zakoni mund të shoqërohet me probleme në të mësuar, 
urinim në shtrat, probleme të gjumit dhe fillim të zakoneve të reja, në periudha të mëvonshme. 
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 lodrat, t’i bleni një libër, apo t’i tregoni një 
përrallë 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. 

10. Cfarë është silanizimi i dhëmbëve ? 

Silanizimi i dhëmbëve është një procedurë që parandalon formimin e prishjeve të dhëmbëve. 
Aplikimi i silanteve (një shtresë e hollë rezinoze fluide) rekomandohet sidomos tek dhëmballët e 
përhershme të sapo zbuluar nga gingiva. Forma okluzale e këtyre dhëmbëve është e përbërë nga 
kreshta dhe gropëza të cilat favorizojnë zhvillimin e proçeseve karioze. Kjo proçedurë 
karakterizohet e  padhimbshme e cila bëhet pa nevojën e anestezisë lokale. 
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11. Cfarë është profilaksia me fluor? 

Profilaksia me fluor konsiston në aplikimin sipërfaqësor të xhelit të fluorit në mënyrë periodike 
me qëllim përmirësimin e strukturës kristalore të smaltit të dhëmbëve. 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 sipërfaqen e dhëmbëve). 


