
 

  

  

         

د ورۍ تشه کې موجودې بکتریا پس له څه وخته کلکې شي او د غاښونو منګ 
وګرځي. یو څه وخت وروسته د غاښ ګردچاپیره هډوکی ورژیږي او د غورځېدو 

 خطر پیدا شي. د دې لپاره چې د غاښونو غورځیدو مخه ونیول شي نو د غاښونو 
 .ډاکتر یا د پاکوالي متخصص د غاښونو منګ لرې کوالی شي

پښتو

 د سکونی د غاښونو روغتیایي خدمتونه

 و رژېدلهډوک د

 نۍ ګټورې مشورې په پام کېید غاښونو چنجنیدو او غورځیدو مخه نیولو لپاره الند
 :ونیسئ

 ره غاښونهونو کریم سهر سهار او شپه د فلور لرونکو غاښ •
 .په احتیاط برس کوئ

 رمنځخوړو ت دوو کړئ. دخوړو څخه ډډه و څو څو ځلې •
 .غاښونو ته دمه ورکړئ

 ړئ.وک هعراجمهتوونتدمخيايیتروغ ووناښغدتوخ هپتوخ •

 د غاښونو په
 هکله مشورې



Tandk

 په سویډن کې د غاښونو 
روغتیايي خدمتونه

په سویډن کې د پیدایښت څخه تر ۹۱ کلنۍ پورې 
ټول کوچنیان او ځوانان په وړیا توګه د غاښونو روغتیایي 

خدمتونو ته السری لري. لویان باید د یوې ځانګړې 
الیحې له مخې د غاښونو روغتیايي خدمتونو لګښت 

ورکړي. زموږ په وېب پاڼه کې د غاښونو دکتور، د 
 پاکوالي متخصص او دا چې د غاښ درد په وخت باید 

 .چیرې مراجعه وکړئ، په هکله مالومات شتون لري

د غاښونو چینجنیدل
 د بکتریا او خوږو له د غاښونو چینجنیدل د غاښونو سوري کېدل یانې په اصطالح 

کبله پیښېږي. په خوله کې بکتریا تل موجودې وي او ډیر په آسانه د غاښونو پورې
نخښلي. په غاښونو باندې د بکتریا دا راز پوښ د پالک په نوم یادیږي. هر ځلې چې 

بکتریا خوږو توکو ته الر پیدا کړي نو 
 د غاښونو چینجنېدل یو ډول تیزاب تولیدوي کوم چې غاښونه 

که چیرې تاسې خواږه مشروبات څښئ، کلچې او شیریني خورئ نو د سهار، غرمې
یا ماښام خوراک په وخت د نورو خوړو سره یو ځای یې وخورئ. دوو خوراکونو 
ترمنځ تږي کېدو په وخت ساده اوبه وڅښئ. که چیرې مو خوږو ته زړه وشي نو 

 د خوږو توکو څخه پاکو ژاولو یا تابلیتونو څخه ګټه پورته کړئ کوم چې په غاښونو 
 .کومه اغېزه نه لري

 فلور
 .يکموخطروچینجنیدنوښوغادوايکوغښتلينهښوغاچېيدکيتوسېادیورفلو

 ووناښغد هخڅ ورلفد ړئ.کهورتپهټګهخڅمریکووناښغد يکرونل ورلفلتهکځون
 .دکتور یا د پاکوالي متخصص په مشوره په نورو ډولونو هم ګټه پورته کیدای شي

د غاښونو غورځېدل
 سبب هم ګرځي کوم چې زیاتره په لویانو کې غورځېدو بکتریا همدا راز د غاښونو 

 دل کېږي. د غاښونو سستېدل مالومیږي نه خو د خطر یوه نښه یې دا ده چې دیل
.برس کولو په وخت غاښونه وینې کیږي

په کوم ځای کې چې غاښ د ورۍ سره نخښتی وي هلته په اصطالح یوه د ورۍ تشه 
رامنځته کیږي. په نوموړې تشه کې کیدای شي بکتریا وده وکړي او په داسې حال کې 

 بکتریا د برس کولو له الرې له منځه نه ځي. په دې حالت کې ورۍ سره وګرځي، 
 .ږی او په آسانۍ سره وینې کیږيیوپړس

 رو رو رژوي. که غاښونه په وار وار د
Karies 

 پوښښ د بکتریا
 نو کیدای راشي الندې برید دا ډول تیزابو

Bakteriebeläggning 

 ött ورۍ .شي غاښونو کې سوري پیدا شي

بوره د عادي خوراک او تر ټولو ډیر په
خوږو مشروباتو، کلچو او شیرینیو په 

 شمول په اکثرو خوراکي توکو کې شتون 
نه ده چې څو څو ځلهیلري. نو ځکه اړ

خوراک په ځای د ورځې زیات نه زیات 
 پنځه ځلې خوراک وشي او هر سهار او 

 .ماښام غاښونه برس شي

 Ben هډوکی




