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С грижа за децата

Caring 
for the Children 

Когато станем родители, искаме да дадем 
на децата си най-доброто от себе си и 
дори повече. С първите зъбчета с трепет 
броим всяко ново, но дали имаме информа-
ция  кога и при кого да отидем, за да полу-
чим съвет относно навлизането на малкия 
човек в света на дъвчещите? 
За мен като майка на близнаци и стомато-
лог, пробивът на зъбите е чудо и е нужно 
да сме търпеливи и грижовни към това, 
което ние дала природата.
От личните ми срещи с много родители 
установих, че те не разполагат с дос-
татъчно информация за това как да се 
грижат за зъбите на  децата си. Нужно е 
да се знае, че за бебешките зъби трябва 
да се полагат грижи от родителите още 
от момента на пробива, да се има предвид 
вредата от ранното въвеждане на захар 
в детското меню, която е от основните 
причинители на кариес. Здравите зъби 
за едно дете са точно толкова важни, 
колкото и здравето на всички други 
органи и системи в неговия организъм.                                                                                                             
Повечето родители водят детето на 

When we become parents we want to do our 
best and even more for our children. When the 
first teeth sprout we count every new one with 
excitement, but are we informed about when 
and where to go in order to get advice about 
the little person entering the world of chewing 
people? 
To me, as a mother of twins and a dentist, 
teething is a miracle and we need to be patient 
and caring with what nature has given us.
From my personal meetings with a lot of par-
ents I’ve realized that they don’t have enough 
information on how to take care of their chil-
dren’s teeth. It’s necessary to know that baby 
teeth need to be taken care of by the parents 
from the moment of the sprouting, to have in 
mind the harmful effect of early sugar introduc-
tion into the child’s menu which is among the 
main causes of caries. Healthy teeth are just 
as important to children as the health of all 
other organs and systems in their organisms.                                                                                                  
Most parents take their child to the dentist 
when they already have a problem and not for 
a regular dental check. Such parents feel guilty 
and uncomfortable afterwards because the 
child is caused pain which could have been 
avoided with due prevention.

What advice would I give to all current and 
future parents:
1)  Visit a dentist within the first year of your 

child’s life. The appointment should be 
during the period of the first sprouting 
teeth. Nature is very wise and patronizing to 
us – it’s no accident that the first teething 
starts around 6 months. We have already 
established a connection with the little guy, 
the period of tummy ache and adaptation 
is over. 

2)  Cleaning teeth must turn into a habit, just 
like we build the habit of changing diapers 
or washing hands.

3)  You’re responsible for the health of your 
child’s teeth until their 10th year. This 
means that every morning and evening you 
must check carefully whether the brushing 
was good enough. 

4)  Milk teeth must be treated – they decay 
just like adult ones. Under every baby tooth 
there’s the basis of the permanent one and 

there’s a connection between them, the 
infection can easily start near it.

5)  Temperature may rise because of decaying 
milk teeth, swelling and pain in the mouth, 
loss of appetite. If there are chronic mouth 
problems, they can affect the heart, joints 
and kidneys. 

6)  Children must brush their teeth only using 
kids’ toothpaste – its content is suitable for 
their needs. It shouldn’t be with a strong 
taste and aroma, it shouldn’t contain fluo-
rine because children can’t spit and they 
swallow the content of the tube. 

7)  Never tell your child in the doctor or dentist’s 
office “It’s OK, it won’t hurt.” These words 
make even the calmest patient hysterical. 

8)  The teething toy isn’t your child’s best 
friend – it can become the reason for  a 
problem with the bite and the teeth line. 
Remove it as early as possible, but be care-
ful – baby’s pacifier is easily replaced by 
thumb sucking.

9)  The earlier night feeding stops, the better. 
Together with juice or sweetened water 
given at night, it’s among the main reasons 
for the so called early childhood caries 
and affects almost all dental groups in the 
mouth.

10)  Can we do without any sweets? No – child-
hood sweetness lies namely in the sweets 
we associate certain memories with. Eating 
sweet things should be supervised by par-
ents and not done in between feeding, but 
given as encouragement and treats in the 
form of a dessert. It’s better for the child to 
eat pure chocolate as it’s easily dissolved 
in the mouth and washed by the saliva. 
Biscuits, chocolate bars, chewy candy 
get stuck on the teeth and attack dental 
enamel for a long time.

These 10 points are only part of the ad-
vice for parents. In children’s dentistry 
and stomatology as a whole, we should 
talk about developing good habits in little 

and young patients as well as in adults.                                                                                                                                          
In our clinic we don’t only treat children’s teeth, 
but also provide complete health care. As long 
as there’s regular care, we guarantee healthy 
teeth for life because 95% of all teeth problems 
depend on us!

зъболекар, когато вече има проблем, а не с 
цел профилактика. Тези родители се винят 
и се чувстват неудобно  впоследствие, за-
щото на детето е причинена болка, която 
при своевременна намеса е можело да бъде 
избегната.

Какво бих посъветвала всички настоящи и 
бъдещи родители:
1)  Посетете детски стоматолог в рамки-

те на 1-вата година от живота на ва-
шето дете. Нека срещата с него да е 
в периода на първите пробили зъбчета. 
Природата е много мъдра и  снизходи-
телна към нас - не случайно първият 
зъбен пробив е около 6-ия месец. Тогава 
вече сме изградили връзка с малкия 
човек, минал е периодът на колики и 
адаптация. 

2)  Нека миенето на зъбите се превърне в 
навик, точно както изграждаме навика 
за смяна на памперса или миенето на 
ръцете.

3)  Вие отговаряте за здравето на дет-
ските зъби до 10 година на детето 

си.Това значи всяка сутрин и вечер да 
проверявате щателно дали изчетква-
нето е качествено или не.

4)  Млечните зъби трябва да се лекуват, 
те се развалят подобно на постоянни-
те зъби. Под всеки млечен зъб се намира 
зародиша на постоянния и между тях 
има връзка, инфекцията лесно може да 
проникне по съседство.

5)  От развалени млечни зъби може да се 
повиши температурата, да се получи 
отток и болки в устата,з агуба на 
апетит. А при хронични проблеми в 
устата, може да се увредят сърцето, 
ставите и бъбреците.

6)  Децата трябва да се мият само с 
детска паста за зъби - тя има състав, 
съобразен с техните потребности. Тя 
не трябва да е със силен и натрапващ 
вкус и аромат, не бива да съдържа флу-
ор, защото децата не умеят да плюят 
и гълтат съдържанието на тубата.

7)  Никога не казвайте на детето в 
лекарския или зъболекарския кабинет 
„Няма нищо страшно, няма да боли“. Те 
превръщат и най-спокойният пациент 
в истерик.

8)  Залъгалката не е най-добрия приятел на 
вашето дете - може да стане причина 
за проблем в захапката и подреждане-
то на зъбите. Отстранете я възможно 
най-рано, но внимавайте - лесно смуче-
нето на биберон се заменя от смучене-
то на палеца.

9)  Колкото по-рано отпадне нощното 
хранене, толкова по-добре. То, заедно 
с даването на сок или подсладена вода 
през нощта, са основните виновници 
за т.н. кариес на ранното детство и 
поразява почти всички зъбни групи в 
устата.

10)  Може ли без лакомства? Не - сладост-
та на детството е именно в сладките 
неща, с които ни свързват определени 
спомени. Нека приемът на сладки неща 
се контролира от родителите, да не 
е между храненията, а да се дава като 
поощрение и награда под формата 
на десерт. По-добре е детето да яде 
чист шоколад, понеже той лесно се раз-
тваря  в устата и отмива от слюнка-
та. Бисквитите, вафлите, дъвчащите 
бонбони полепват по зъбите и атаку-
ват зъбния емайл много дълго.

                                                                                                       
Тези 10 точки са само част от съветите 
към родителите. В детското зъболечение 
и стоматология като цяло, трябва да 
се говори за формирането на правилни 
навици както при малките и подраства-
щи пациенти, така и при възрастните.                                                                                                                                    
В нашата клиника ние не само лекуваме 
детските зъби, но предлагаме цялостна 
здравна грижа. При условие,че има редовни  
грижи, гарантираме здрави зъби за цял 
живот, защото 95% от всички проблеми 
със зъбите зависят от нас!                                                                                                     
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