BURMESISK: PASS OG PUSS FRA FØRSTE TANN

ဦးဆုံးငယ္သြားအားမွန္ကန္စြာျပဳစု
ျခင္းႏွင့္သန္႔ရွင္းျခင္း
ကေလးမ်ား၏သြားက်န္းမာေရးသည္
မိဘမ်ား၏တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြနေ
္ သာသြားက်န္း
မာေရးသည္အလုအ
ိ ေလ်ာက္ ျဖစ္လာသည္မဟုတပ
္ ါ။ ဦးဆုးံ
ငယ္သာြ းေပါက္ျခင္းသည္ကေလးငယ္မ်ားဖြျ႔ ံ ဖိဳးမႈတင
ြ အ
္ ဆင့္
သစ္အျဖစ္မတ
ွ ယ
္ ျူ ပီးအစားအစာႏွင္ ့ သြားက်န္း မာေရး ႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာအေလ့အထေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္
အေရးၾကီးကာ သြားပုးိ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ႏုင
ိ ရ
္ န္ ျဖစ္သည္။

ငယ္သြားမ်ား

ေအာက္သြားဖုံးရုိးတြင္ေရွ႔သြားငယ္ေလးမ်ား
သည္ ဦးစြာထြက္ေပၚေလ့ရွိသည္။ကေလးငယ္ ၆-၈
လအရြယ္တြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ သည္၊ သုိ႔ေသာ္
ေစာစီးစြာ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္က်စြာထြက္
ေပၚလာႏုိင္သည္။ေနာက္ထြက္ေပၚလာသည္မွာ
အေပၚသြားဖုံးရုိးတြင္ ေရွ႔သြားမ်ားျဖစ္သည္၊ ျပီးလွ်င္
ေရွ ႔အံသြားမ်ား၊ ေခြးသြားစြယ္မ်ား ႏွင့္အဆုံးတြင္
ေနာက္အံသြားမ်ားျဖစ္သည္။ကေလးငယ္
အမ်ားစုသည္၂နွစ္ခြဲ- ၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္
ငယ္သြားအျဖစ္အေပၚ၁၀ ေခ်ာင္းႏွင့္ ေအာက္ ၁၀
ေခ်ာင္းရွိၾကသည္။

သြားေပါက္ျခင္းသည္နာက်င္ပါသလား?

သြားမ်ားထြက္ေပၚလာခ်ိန္ ကေလးငယ္မ်ား၏
သြားဖုံးမ်ား ယားယံေစျခင္းသည္လုံး၀ပုံမွန္ျဖစ္
သည္၊ ကေလးငယ္မ်ားသည္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ပါးစပ္
တြင္းသုိ႔ထည္႔သြင္းလုိေလ့ရွိသည္။အနားမထက္ေသာ
ေရာ္ဘာအမာ သုိ႔မဟုတ္ ပလတ္စတစ္ ကုိက္ကြင္း
တစ္ခုကိုေပးလုိက္ပါ။အခ်ဳိ ႔ကေလးငယ္မ်ားသည္ မနား
မေနရွိတတ္ၾကသည္၊ငုိရွိဳက္တတ္သည္၊ သူတုိ႔သည္

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပီးေသးငယ္ေသာသြားပြတ္တံႏွင့္အတူ
ပထမေပါက္ေသာသြားမ်ားျပသျခင္း။ သရုပ္ျပအေနျဖင့္
သြားတုိက္အေလ့အထျပဳလုပ္ျခင္း

သြားမ်ားသြားဖုံးမွ ထြက္ေပၚခ်ိန္တြင္ကုိယ္ပူခ်ိန္အနည္း
ငယ္တက္ႏုိင္သည္၊သုိ႔ေသာ္အပူခ်ိန္ျမင့္ျခင္းၾကာရွည္ဖ်ား
ျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ပါ။

ေကာင္းမြန္ေသာသြားက်န္းမာေရးနည္းလမ္း - အဦးဆုံးသြားေပါက္ခ်ိန္မွစ၍
♥ ပုံမွန္အစာစားခ်ိန္ရွိ က်န္းမာေစသည့္အစားအစာ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ သြားမ်ားအတြက္ေကာင္းသည္
♥ ေသာက္ေရကုိ အစာစားခ်ိန္ၾကားကာလ - ေရဆာခ်ိန္ႏွင့္ညအခ်ိန္
ု က
ုိ ပ
္ ါ၀င္ေသာ သြားတိက
ု ေ
္ ဆးျဖင့္ သြားတိက
ု ျ္ ခင္း - နံနက္ခင္းႏွင့္ ညအိပရ
္ ာမ၀င္ခင္
♥ ဖလိရ

ၿငိမ္းေအးသက္သာေစေသာအရာ သုိ႔မဟုတ္
လက္ေခ်ာင္း?

လက္မစုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စုပ္ကြင္းသည္ကေလးငယ္အား
ျငိမ္းေအးသက္သာေစပါသည္။ ထုိသုိ႔စုပ္ျခင္းသည္
သြားမ်ားအား အနည္းငယ္ယိမ္းယုိင္ေစႏုိင္သည္၊
သုိ႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ၄-ႏွစ္ခန္႔မတုိင္မွီ
စုပ္ငုံျခင္းကိုရပ္နားလုိက္ပါက ဥပေဒသအရသြားမ်ား
ပုံမွန္ အေနအထားသုိ႔သဘာ၀အတုိင္းျပန္လည္ေရာက္ရွိ
သြားလိမ့္မည္။

ေဆးျဖင့္အစျပဳပါ။ တစ္ႏွစ္ျပည္႔ခ်ိန္တြင္ ကေလး
လက္သည္း အရြယ္ႏွင့္အၾကမ္းျဖင္းတူညီေသာပ
မာဏသုိ႔၎ထုိ႔ေနာက္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္တြင္
ပဲလုံးေစ့အရြယ္ခန္႔၎ တုိးျမွင့္ႏုိင္သည္။ ဖလုိရုိက္
သြားတုိက္ေဆးကုိမသုံးလွ်င္သုိ႔မဟုတ္ကေလးသည္
ဖလုိရုိက္ဓါတ္ပုိမုိလုိအပ္လွ်င္ ဖလုိရုိက္ေဆးျပားသည္
အေကာင္း ဆုံးအျခားအသုံးအေဆာင္ျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးဌါန၊သြားေဆးခန္းသုိ႔မဟုတ္ေဆးဆရာတုိ႔ကုိ
အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံနုိင္သည္။

ညလုံးေပါက္ ႏုိ႔တုိက္ျခင္းလား?

စေနေန႔အစားအစာ စေနေန႔တြင္သာ

ႏုိ႔ရည္တြင္ သၾကားဓါတ္ပါ၀င္သည္၊၎က ခံတြင္းထဲသုိ႔
အက္စစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ကေလးငယ္
သက္ ၁-ႏွစ္ ျပည္႔ခ်ိန္တြင္ သြားက်န္းမာေရးအတြက္
ညပုိင္းႏုိ႔တုိက္ေကၽြးခ်ိန္ကုိ တညလွ်င္ႏွစ္ၾကိမ္သုိ႔
ေလွ်ာ့သင့္သည္။ ၎ျပင္မနက္ႏွင့္ ညတြင္ သြားမ်ားကုိ
တုိက္ေပးသင့္သည္။

မုန္႔သေရစာမ်ားႏွင့္စေနေန႔အစားအစာသည္
စေနေန႔တြင္သာျဖစ္သင့္သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ
ကေလးငယ္ေပ်ာ္ရြင္ရန္တစ္စုံ တစ္ခုေပးလုိပါကပါး
ပါးလွီးထားေသာသစ္သီးႏွင့္အသီးအရြက္တုိ႔သည္
စိတ္ကူးေကာင္းျဖစ္သည္။ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္သြားမ်ား
အတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

သြားပ်က္စီးျခင္း

သၾကားလြတ္ ေဆး၀ါးမ်ား

သၾကားသည္ သြားပုိးစားေစေသာအေၾကာင္းျဖစ္
သည္။ ကေလးငယ္ သၾကားပါ၀င္ေသာတစ္စုံတစ္ရာ
ကုိစားမိ ၊ေသာက္မိခ်ိန္ တြင္ ခံတြင္းရွိဘက္တီးရီး
ယားပုိးတုိ႔သည္ အက္စစ္မ်ားထုတ္လႊတ္ကာေၾကြ
သြားလႊာေပ်ာ္၀င္ေစႏုိင္ျပီး အဆုံးတြင္ ပ်က္စီးသြား
ေစႏုိင္သည္။ သၾကား၏ပမာဏထက္ကေလးငယ္သည္
သၾကားလုံးမ်ားနွင့္ သၾကားဓါတ္ပါ၀င္ေသာေဖ်ာ္ရည္မ်ား
မည္သုိ႔ ေသာက္ေလ့ေသာက္ထရွိသည္ဆုိသည္မွာအ
လြနအ
္ ေရးၾကီး ပါသည္။သြားရည္သည္အစာစားျပီးေနာက္
အက္စစ္ဓါတ္ကုိ ေခ်ဖ်က္ေပးသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အစာစားခ်ိန္ ၾကားကာလတြင္အထူးသျဖင့္ ညပုိင္း
သြားရည္ထုတ္လႊတ္မႈနည္းခ်ိန္တြင္ သၾကားဓါတ္
ပါေသာတစ္စုံတစ္ခုကုိ မစားမိ၊ မေသာက္မိရန္
အေရးၾကီးပါသည္။

ငယ္ရြယ္ခ်ိန္ ဖလုိရုိက္ဓါတ္

ကေလးငယ္သြားတုိက္တံအသုံးျပဳတတ္လာ
သည္ႏွင့္ သြားမ်ားကုိ ဖလုိရုိက္ပါ၀င္ေသာသြား
တုိက္ေဆးျဖင့္ တေန႔ႏွစ္ၾကိမ္ပြတ္ တုိက္သင့္သည္။
သြားပြတ္တံတြင္ အနည္းငယ္ေသာသြားတုိက္

ကေလးေဆး၀ါးသုံးစြဲရန္လုိအပ္ပါကသင္၏ေဒါက္တာသုိ႔
မဟုတ္ေဆးဆရာမ်ားအားသၾကားလြတ္အျခားအရာမ်ား
ကုိေမးျမန္းပါ။

ထိခုိက္ေစျခင္း

ခံတြင္းကုိဒဏ္ရာရေစႏုိင္ေသာအျမင့္ျပဳတ္က်ျခင္းႏွင့္ထိ
ခိက
္ု မ
္ ေ
ႈ ၾကာင့္ သြားသုမ
႔ိ ဟုတသ
္ ာြ းမ်ားပ်က္စးီ ေစႏုင
ိ သ
္ ည္။
နီးစပ္ရာသြားေဆးခန္းသုိ႔ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။ ပ်က္
စီးေသာသြားမ်ားအားျပန္လည္ဖိ၍မစုိက္ပါႏွင့္။

သြားဘက္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ျပည္သူ႔သြားက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ
သည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထိ
ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားအား
၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
ကေလးငယ္မ်ား အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ သြားႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာစစ္ေဆးခ်က္အတြက္သူတုိ႔ကုိေခၚယူ
လိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးဆရာမ်ားက သာမန္ေခၚယူခ်ိန္
မတုိင္မွီ ကေလးအားစစ္ေဆးရန္လုိအပ္သည္
ဟုေတြ႔ရွိပါက ခ်ိန္းဆုိေခၚယူမႈ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
နီးစပ္ရာသြားေဆးခန္းသုိ႔ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။

