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Đến văn phòng nha khoa  
với con

TTrrẻ em cần khám nha khoa để 
giữ cho răng miệng khỏe mạnh. 
Nếu trẻ em đi khám răng thường 

xuyên, nha sĩ và nhân viên vệ sinh răng 
miệng có thể chăm sóc răng của trẻ và 
tìm ra vấn đề về sức khỏe răng miệng từ 
sớm. Đi khám răng định kỳ cũng dạy trẻ 
quý trọng sức khỏe răng miệng tốt.

Việc sẵn sàng đến trường bắt đầu với sức khỏe!



Tại văn phòng nha khoa, Ban 
chăm sóc nha khoa sẽ:
• Kiểm tra răng và miệng của trẻ.

• Nói chuyện với bạn về cách tốt nhất để 
chăm sóc răng của trẻ. Ví dụ, đánh răng 
với kem đánh răng có chứa fluor sau khi 
ăn sáng và trước khi đi ngủ.

• Chỉ dẫn những cách khác để giúp ngăn 
ngừa sâu răng. Ví dụ, thoa fluor lên răng 
của trẻ.

Chỉ dẫn khi đi khám răng
• Nếu trẻ hỏi điều gì sẽ xảy ra tại văn phòng 

nha khoa, hãy trả lời đơn giản. Ví dụ, nói 
rằng:

• “Họ có thể đếm xem con có bao nhiêu 
cái răng.”

• “Họ có thể làm sạch răng của con để 
răng sáng bóng!”

• Nếu bạn không thích đến văn phòng nha 
khoa, đừng nói cho trẻ biết. Điều đó có thể 
khiến trẻ cũng lo lắng về việc đi khám răng.

• Đặt một chiếc ghế nha khoa giả vờ. Giả 
vờ làm nha sĩ hoặc nhân viên vệ sinh răng 
miệng. Nhìn vào miệng của trẻ và đếm 
xem trẻ có bao nhiêu cái răng; sau đó nói 
với trẻ về việc đánh răng.

• Đọc sách hoặc xem video với con về việc 
đến văn phòng nha khoa. Đừng sử dụng 
sách hoặc video có những từ như tổn 
thương, đau đớn, bắn, khoan, sợ hãi hoặc 
bất kỳ từ nào khác có thể khiến con sợ hãi.

• Cho trẻ mang theo món đồ chơi hoặc 
chiếc mền yêu thích tới văn phòng.

• Nếu bạn phát hiện ra rằng con bạn sẽ nhận 
được một món đồ chơi nhỏ hoặc một chiếc 
bàn chải đánh răng mới vào cuối buổi 
khám, hãy nhắc con về phần thưởng này.

• Chơi một hoạt động vui sau khi đến văn 
phòng.
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