পূর্ণ বয়স্ক বযক্তিদের
জন্য মুদের স্বাস্থ্য
মুখের স্বাস্থ্যবিবি ভাখলাভাখি পালন করা জীিনিযাপী একটি
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুখের স্বাস্থ্যবিবির প্রবি অিখেলা করখল
পূর্ণ িয়স্ক িযবিখের োাঁখির গিণ এিং মাবির ররাগ েখি
পাখর যা পরিিীখি গুরুির সমসযার কারর্ েখি পাখর।
বনয়বমি ভাখি োাঁখির ডািাখরর কাখে যাওয়া (িেখর
েুইিার) পূর্ণ িয়স্ক িযবিখের জনয এিং বিশুখের জনয
সমানভাখি গুরুত্বপূর্ণ।
আপনার োাঁি এিং মাবি সুস্থ্্ রাোর জনয পরামিণ:
 োাঁখির রেক অপসারখর্র জনয রলাবরনযুি টু থখপস্ট
বেখয় বেখন েুইিার ব্রাি করুন
 আপনার োাঁি এিং মাবির বনখের মিযিিী স্থ্ান রথখক
রেক েূর করার জনয প্রবিবেন লস িযিোর করুন
 নরম ব্রাখির টু থব্রাি িযিোর করুন
 বেবনযুি এিং আঠাখলা োিার এিং পানীয় গ্রের্
সীবমি রােুন
 রেক িযাখেবরয়া
রথখক মুি থাকার
সুবিিাখথণ মাউথ
বরঞ্জ িযিোর করুন
 আপনার রকান
অসুে বিসুে থাকখল
িা আপবন রকান
ওষুি গ্রের্ কখর
থাকখল আপনার
োাঁখির ডািারখক
িা িলুন
োাঁখির ডািাখরর কাখে রগখল একই সাখথ আখরকটি
গুরুত্বপূর্ণ বিবনং করা েয়—োাঁখির ডািার মুখের
কযান্সাখরর বেহ্ন পরীক্ষা কখর রেখে। এলখকােল িা িামাক
গ্রের্ আপনার মুখের কযান্সাখরর ঝুাঁ বক িৃবি কখর। োাঁখির
ডািাখরর কাখে আপনার বনয়বমি পরীক্ষার সময় মুখের
কযান্সাখরর প্রায় সকল সিকণ িা বেহ্ন িরা পখি।

৩৫ বছর বয়দের পর, পূর্ণ বয়স্ক বযক্তি োাঁদের
ক্ষদয়র চেদয় মাক্তির চরাদে চবক্তি োাঁে হারায়।

২০১৪ সখন, রমকম্ব কাউবি রেলথ বডপাটণখমি কমুযবনটিখি
মুখের স্বাখস্থ্যর আখরা উন্নবির জনয প্রোরর্ার জনয সকল
কমুযবনটি গ্রুখপর সোয়িার প্রখয়াজনীয়িার ক্রমিিণমান োবেো
লক্ষয কখর। ফখল ২০১৫ সখন, রমকম্ব কাউবি ওরাল রেলথ
রকায়াবলিন (MCOHC) স্থ্াবপি েয়। রমকম্ব কাউবিখি মুখের
স্বাখস্থ্যর উন্নবির লখক্ষয একসাখথ কাজ করার জনয এই
রকায়াবলিখন িাখরাটির অবিক সংস্থ্ার প্রবিবনবিত্বকারী
সেসয রখয়খে।
রূপকল্পঃ
রমকম্ব কাউবির সকল িাবসন্দা ভাল মাখনর এিং সুলখভ
মুখের স্বাখস্থ্যর পবরখষিা লাভ করখি এিং মুখের স্বাখস্থ্যর
বিষয়টি িাখের সাবিণক স্বাস্থ্য এিং কলযাখর্র সাখথ
সমবিি থাকখি।
লক্ষযঃ
রমকম্ব কাউবি ওরাল রেলথ রকায়াবলিখনর লক্ষয েখে রমকম্ব
কাউবির সকল মানুখষর মুখের স্বাখস্থ্যর উন্নবি সািন।
আদরা জান্ুন্ এবং মুদের স্বাস্থ্য েংক্রান্ত ক্তরদোেণ চেেুন্ঃ
health.macombgov.org/health-OralHealthCoalition
586-463-1254
ক্তমক্তিোন্ চেন্টাল এদোক্তেদয়িদন্র মাধ্যদম আপন্ার
ক্তন্কটস্থ্ োাঁদের োিার েুাঁদজ ক্তন্ন্ঃ
www.smilemichigan.com
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