
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

1. Shëndeti i dhëmbëve është i rëndësishëm 

Dhëmbet luajnë një rol të rëndësishëm për shëndetin edhe gjëndjen shpirtërore të fëmijëve, të rin-

jëve edhe të rriturve. Shkolla fillore ju vjen në ndihmë prindërve për të patur fëmijët e tyre dhëmbë të 

shëndetshëm. 

2. Kujdesi dhe mirëmbajtja e dhëmbëve në familje 

Nga ana natyrore janë dhëmbët të shëndetshëm. Ato mundë të pësojne dëmtime nëqoftëse preken 

nga sëmundjae kariesit. Kjo mundë të vijë si pasojë nëse fëmijët rregullisht konsumojnë pije me 

përmbajtje sheqeri edhe mbas ngrënies nuk i lajnë dhëmbet në mënyrë të kujdeshme. Tanimë kur 

bëhet fjalë për dhëmbët e qumshtit të cilët më vonë bien edhe ju lëjnë vëndë dhëmbëve të tjerë 

mundë të dëmtohen nga sëmundja ekariesit. Si pasojë e prekjes nga kjo sëmundje mundë të 

shkakëtohen dhimbje të forta. Nga ana tjetër mundë të përhapet kjo sëmundje edhe në dhëmbët e 

tjerë. Pra higjena e gojës është tashmë tek fëmijët në moshë shumë të vogël shumë e rëndësishme 

edhe ndikon në shëndetin e gjithë trupit të tyre. Është detyrë e prindërve që mbas daljes së dhëmbit 

të parë tek fëmijët etyre të ju lajnë atyre dhëmbët pas çdo vakti ngrënie me furçë dhëmbësh të butë 

edhe pastë dhëmbësh që përmban fluorid. Mbas moshës tetëvjecare përafërsisht fillojnë fëmijët ti 

lajnë dhëmbët e tyre vetë. Por prindërit duhet ti kontrollojnë nëqoftëse është i nevojshmëm edhe një 

pastrim tjetër në atë moment. 

Për Informacione të mëtejshme edhe për rrugë të tjera që informojnë prindërit e fëmijëve parashkol-

lor teknikat e pastrimit edhe mirëmbajtjes së dhëmbeve janë në shumë gjuhë në adresën e mëpos-

htme të shtjelluara www.szpi.ch/mundhygiene. 

Mënyra ideale do të ishte qe prindërit duhet tu japin fëmijëve të tyre me vete në shkolle ushqime 

edhe pije që nuk përmbajnë sheqer. Konsumimi i këtyre pijeve apo i ushqimeve bëhet nga ana e 

fëmijëve gjatë peridhës që ato janë në shkolle. Pra gjatë kohës së pushimit të tyre. (për më shumë 

ide klikoni në adresën e mëposhtme. Këto ide gjënden në shumë gjuhë www.ag.ch/dgs > Gesundheit 

> Gesundheitsförderung & Prävention > Materialien > Bewegung und Ernährung, «Znüniblatt»). 

3. Përkujdesja e dhëmbëve në shkollën fillore të Aargauerit 

Mirëmbajtja edhe përkujdesja e dhëmbëve në shkollë(Schulzahnpflege) ka në Kantonin Aargau dy 

element: Kontrollin njëvjecar tek një dentiste ose dëntist gjithashtu edhe vizita e personave të spezia-

lizuar në mënyrë të rregullt (Schulzahnprophylaxe)në klasën e shkollës. Ky është një ligj i shkollës, i 

clii është i përmbajtur edhe në rregulloren për shërbimet që ofron shkolla. 
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3.1 Kontrolli i dhëmbëve tek dentisti 

Të gjithë fëmijët edhe të rinjtë që janë me qëndrim në Kantonin Aargau kanë të drejtë njëherë në vitë 

që të shkojnë për kontorllin e dhëmbëve të tyre tek një dentist apo dentiste që ato dëshirojnë. Kështu 

që me futjen e fëmijës në kopsht i jepet prindërit një vërtetim në një vlerë të caktuar monetare. Ky 

vërtetim duhet të mbahet nga prindërit. Ky vërtetim duhet që ti jepet dentistes ose dentistit kur bëhet 

kontrolli i dhëmbeve. Për çdo vitë jepet një vërtetim i ri. Shpenzimet për kontrollin e dhëmbëve 

mbulohen nga komuna ku ata jetojnë. Pra për kontrollin e dhëmbëve nuk paguajnë prindërit. Në ras-

tin kur duhet të bëhet një ndërhyrje në dhëmbë atherë duhet të paguajnë prindërit. 

3.2 Vizita të personave të spezializuar në shkollë për mirëmabjtjen e dhëmbëve 

Përveç kontrollit të dhëmbëve njëvjecar tek dentistja ose dentisti vizitojnë persona të spezializuar 

(për parandalimin e sëmundjeve të dhëmbëve) të gjithë fëmijët e shkollave përgjatë vitit shkollor në 

mënyrë të rregullt. Kjo vizitë bëhet të pakten 4 herë në vitë duke filluar nga kopshti deri në klasën e 

gjashtë. Gjatë vizitës së personavë të spezializuar mësojnë fëmijët sipas moshës së tyre teknikën e 

saktë për larjen e dhëmbëve. Atyre ju bëhet gjithashtu me dije se si ti ushqejnë dhëmbët e tyre në 

mënyrë të shëndetshme edhe si janë të ndërtuara dhëmbët. Komunat janë të detyruara që persona 

të spezializuar të vizitojnë kopshte edhe shkolla edhe ti mbulojnë ato shpenzimet. 

Informacione të mëtejshme për përkujdesin e dhëmbëve në shkollë në Kantonin Aargau gjënden në 

adresën e mëposhtme www.ag.ch/bildung > Unterricht & Schulbetrieb > Gesundheit & Prävention > 

Schulzahnpflege. 
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