
এটি সম্পর ক্ে  আপনার যা জানা উচিত:

Periodontal ররাগ, 
প্রচতররাধ, এবং আপচন

এই Medicaid রেন্াল 
সচুবধাগুচল আপনার্ 
periodontal ররাগগুচলর 
প্রচতররাধ ্ররত সাহায্য 
্ররত পারর।
•  রুটিন দাঁত সংক্ান্ত

পরীক্াগুচল, এক্স-রর,
এবং পচরষ্ার ্রা

•  আপনাকে ধূমপান
পরিত্াগ েিকত সহায়তা
েিাি জন্ োউকসেরিং।

PERIODONTAL ররাগ সম্প ক্ে  রবাধ গঠন ্রা

আপচন চ্ জারনন...?
•  Periodontitis, মাচ়ির ররাগ নাকমও পরিরিত৷ এটি হি এেটি গুরুতি মার়িি
সংক্রমণ।

•  Periodontal রিাগগুরিি োিণ হি প্াে বা দন্তমি৷ প্াে বা দন্তমি হি
ব্ােকেরিয়াি এেটি নিম, আঠাকিা আস্তিণ রেটি আপনাি দাঁতগুরিকত জমা হয়৷

•  দন্তমি নিম তন্তুগুরিকে ক্ষরতগ্রস্ত েকি৷ রিরেৎসা না েিা হকি, এটি আপনাি
দাঁতগুরিকে ধকি িাখা হা়িটিকে ক্ষরতগ্রস্ত েিকত পাকি৷ এটি দাঁতগুরিকে আিগা
েিাি এবং/অথবা দাঁত পক়ি োওয়াি রদকে ধারবত েিকত পাকি৷

আপচন চনরজই 
আপনার শরীররর 
প্রযত্ন্ারী হন!
•  আপনাি Medicaid
সুরবধাগুরিি  মকধ্ দাকঁতি 
রিরেৎসা অন্তরুভুক্ত৷

•  এেটি স্াস্্বান মখু
িক্ষণাকবক্ষকণি রক্ষকরে
সাহাকে্ি উকদেক্্ আপনাি
রেন্াি সুরবধাগুরি
ব্বহাি েরুন৷

আপচন ্ী ্ররত পাররন?

আপনার সুচবধাগুচলর 
ব্যবহার সম্পর ক্ে  
আপনার যচদ র্ান 
প্রশ্ন থার্, তরব 
আপনার Medicaid 
্ারেকে র রপছরন 
তাচল্াভুক্ত র�ান 
নম্বরটিরত ্ল ্রুন।
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রুটিন পিীক্ষাগুরি, 
এক্স-রি, এবং পরিষ্াি
েিাি জন্, আপনার 

দন্তচিচ্ৎসর্র 
সরগে চনয়চমতভারব 
রযাগারযাগ রাখুন৷

আপনাকে ধূমপান 
পরিত্াগ েিকত 
সহায়তা েিাি 
জন্ পরামশকে  
চনরয় রদখুন।

Periodontalর ররারগর িারটি পযকোয়:
পযকোয় 1: Gingivitis

•  অরস্হারন ছা়িা রগরগিরা এি (মার়িি) প্রদাহ৷
পযকোয় 2: প্রাথচম্ Periodontitis ররাগ

•  মার়ি এবং আ্পাক্ি তন্তুগুরিি প্রদাহ ো ্ীঘ্র অরস্হারনি োিণ ঘোয়৷
পযকোয় 3: মাঝাচর আ্াররর Periodontitis ররাগ

•  মার়ি এবং আ্পাক্ি তন্তুগুরিি প্রদাহ ো মাঝারি পরিমাণ অরস্হারনি 
োিণ ঘোয়৷

পযকোয় 4: অগ্রবততী হওয়া Periodontitis ররাগ
•  মার়ি এবং আ্পাক্ি তন্তুগুরিি প্রদাহ ো তীব্ররাকব অরস্হারনি োিণ ঘোয়৷

Periodontal ররারগর অন্যান্য প্র্ারগুচল: 
অ্যাচ্উট রনরক্াটাইচজং আলসাররটিভ Gingivitis (Acute Necrotizing 
Ulcerative Gingivitis, ANUG)

•  Periodontal রিাকগি এেটি তীব্র এবং েন্ত্রণাদায়ে প্রোি ো মুকখি মকধ্ গরীি
ক্ষকতি ফিাফি সৃরটি েকি৷ এটি সাধািণত রনেৃটি মখুগহ্বকিি স্াস্্রবরধ এবং
রনম্নমাকনি খাবাকিি োিকণ ঘকে থাকে৷

গভকে াবস্ায় Gingivitis
•  গরভু বতী মরহিাকদি রক্ষকরে সাধািণ এবং গরভু াবস্াোিীন হিকমাকনি পরিবতভু কনি
োিকণ ঘকে৷

Periodontal ররারগর 
সত ক্ে তামলূ্ লক্ণগুচল: 

•  রনঃশ্াকস দগুভুন্ধ ো দিূ হয় না
•  িাি হওয়া, ফুকি ওঠা, অথবা 
িক্তপাত হকত থাো মার়ি

•  মার়ি গুটিকয় োওয়া অথবা দাঁতগুরি 
িম্া রদখাকনা

•  রিবাকনাি সমকয় েন্ত্রণা হওয়া
•  আিগা অথবা সংকবদন্ীি দাঁত

Periodontal ররারগর ঝঁুচ্র 
উপাদানগুচল:

•  মখুগহ্বকিি রনেৃটি স্াস্্রবরধ
•  ধূমপান েিা
•  Diabetes
•  ড্াই মাউথ বা শুেকনা মখুগহ্বকিি োিণ
ঘোকনা ওষুধগুরি খাওয়া

•  স্তী হিকমানগুরিি পরিবতভু ন, রেমন 
গরভু াবস্ায় অথবা মকুখি মাধ্কম খাওয়া 
জন্মরনকিাধেগুরি

•  অন্তরনভুরহত অনাক্রম্তাি অরাব (রেমন AIDS)
•  উত্তিারধোি
•  মানরসে িাপ

পূণভু ্স্দানা, ফি 
এবং সবরজ সমদৃ্ধ 
এ্টি স্াস্্য্র 
খাদ্যতাচল্া 

অনসুরণ ্রুন। 

প্াে বা দন্তমি 
পরিষ্াি েরুন৷ 

চদরন দইুবার দাঁত 
মাজনু র্ািাইেেুক্ত 

মাজন রদকয়৷ 

প্রকত্ে রদন 
আপনাি দাকঁতি 
ফাঁকে জকম থাো 
বস্তুগুরি পচরষ্ার 
বা ফ্লস ্রুন। 

PERIODONTAL ররাগ প্রচতররাধ ্রা


