T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
HASTANESİ

Hastanemizde Evde Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri
hastanın bulunduğu ev ortamında Evde Sağlık
Ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

444 38 33

RANDEVU
Hastanemiz hizmetlerimizden daha iyi
yararlanabilmeniz için MHRS (182) randevu
sisteminden yararlanınız.
İLETİŞİM
Tel : +90 (258) 261 80 01 & 261 80 02 &
261 80 03 &
261 80 04
Faks : +90 (258) 212 78 16
Web : http://www.denizli.adsm.saglik.gov.tr/
E-Posta : denizli.adsh@saglik.gov.tr

 Merkez Hastane

Adres :Sırakapılar Mh. Şehit Albay Karaoğlanoğlu Cad. No:1B
MERKEZEFENDİ / DENİZLİ



Kıbrısşehitler Semt Polikliniği

Adres :İstiklal mh. Kıbrıs Şehitler cd. 1196 sk. No:2/3
PAMUKKALE / DENİZLİ



Serinhisar İlçe Polikliniği



Çardak İlçe Polikliniği



Sarayköy İlçe Polikliniği



Güney İlçe Polikliniği

Evde Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde; diş
hekimlerimiz muayeneleri sonucu hastanın, mevcut
hastalıkları ve genel durumu ile ilgili konsultasyon
isteyebilir. Talep edilen konsultasyonların sonucuna
göre tedavi planlaması yapılır.
Evde Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde neler
yapılmaktadır?
1)Diş Hekimliği Hizmetleri: Hastanın kendisinin
ve/veya bakımı üstlenen kişilerin ağız hijyeni
konusunda eğitilmesi, topikal flor uygulamaları,
fissür koruyucu uygulamalar
2)Diş çekimi
3)Dolgu
4)Protez: Hareketli protezler, kron köprü
simantasyonu, vuruk alımı, kroşe diş ilavesi, kırık
tamiri, besleme ve yumuşak astar
5)Diş taşı temizliği
Evde Sağlık Hizmetlerine nasıl başvurulur?

444 38 33 Başvuru Numarasını lütfen arayınız.

Evde Sağlık Birimimizin Hedefi:
Evde sağlık ekibimiz ile evde yatan hastalarımızın
diş tedavilerini yaparak kalite standartlarında
hizmetler sunmayı amaçlar.

Diş Fırçalama Pozisyonları
Çocuğunuzun dişlerini birçok farklı pozisyonda
fırçalayabilirsiniz. Görüş pozisyonunuz ve el
beceriniz diş fırçalaması esnasında çok
önemlidir
çocuğunuzun
başını
mutlaka
desteklemeniz ve dilinin de parmaklar
yardımıyla uzaklaştırılması gerekir.

Hastalarımız için değer yaratmak, beklentilerine
kalite ve istikrarla karşılık vermek ve mutlu
gülüşler sağlamak ilk önceliğimizdir.

 Kendine bakamayacak, günlük aktivitelerini tek
başına yapamayacak durumda bakıma muhtaç
veya yaşlı kişiler
 Hastanede yatmayı gerektirmeyecek şekilde
tedavi ve bakımı evde devam eden hastalar
 Kaza geçirmiş olanlar
 Engelliler ve Felçliler

Engelli hastaların bedensel ve zihinsel travmalarının
en aza indirgenmesi için diş tedavileri, Hastanemiz
Ameliyathanesinde geniş kapsamlı diş hekimliği
hizmeti ile sunulmaktadır.
Genel anestezi altında yapılan diş tedavisinde genel
anestezi ve reanimasyon uzmanı, diş hekimi, diş
hekimi asistanı ve ameliyathane teknisyeni
bulunmaktadır. Zihinsel engelli hastaların büyük bir
çoğunluğunun diş tedavilerinin lokal anestezi
altında gerçekleştirilmesi mümkün olamamaktadır.

.

Evde Sağlık Hizmetinden Kimler
Faydalanabilir?

Engelli hastalarda Genel Anestezi ile Diş
Tedavisi;

Tekerlekli Sandalye,
Tekerlekli
sandalyenin
arkasında
durun
sandalyenin frenlerini kontrol edin sonra
kolunuzu veya göğsünüzü çocuğunuzun kafasını
desteklemek için kullanın ve dişlerini fırçalayın
veya bunu ayakta değil de tekerlekli sandalyenin
arkasına oturarak da yapabilirsiniz. Daha sonra
dizlerinize doğru sandalyeyi hafifçe yatırın ve
dişlerini temizleyin.
Yatarak,
Çocuğunuzu
dizlerinizin
üzerine
yatırın.
Ellerinizle
başını
destekleyerek
dişlerini
fırçalayın. Çocuğunuz eğer uyumsuz ve
fırçalamaya direniyorsa ikinci bir kişinin
yardımıyla dişlerini o zaman fırçalayabilirsiniz.
Unutmayın çocuğun kafasının iyi bir şekilde
desteklendiğinden emin olmalısınız hangi
pozisyonda fırçalarsanız fırçalayın!
Oturarak,
Çocuğunuzun yatmasına izin verin. Başının
altına bir yastık yerleştirin dizinizden ve
ellerinizden destek alarak dişlerini fırçalayın.

