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Sağlıklı Dişler,
Sağlıklı Gülüşler Dileriz...

ERGENLİK DÖNEMİNDE
(Adolesan)
AĞIZ VE DİȘ BAKIMI
(10-19 Yaș Dönemi)

Adolesan
Döneminde
Beslenme:
Beslenme, vücudun
çalıșması için gerekli
olan besinlerin vücuda
alınması, sindirimi, emilimi ve
metabolizmasıdır. Adölesan çağında hızlı büyüme
ve gelișme olayı, çocukların besin gereksinimlerinin hayatları boyunca ulașacağı en yüksek düzeye
çıkmasına neden olur. Günlük enerji ve besin
öğesi gereksinimlerinin düzenli öğünler șeklinde
ve her öğünde uygun besin örüntüsü ile sağlanması önemlidir.
Bu çağda, hızlı büyüme ve gelișme nedeniyle
çocukların enerji, protein, vitamin ve mineral
gereksinimleri yetișkinlere oranla daha fazladır.
Bu nedenle, bu geçiș döneminde gencin yașam
șekli, bilgisizlik nedeniyle kazanılan yanlıș
beslenme alıșkanlıkları gerek kısa sürede gerekse
daha ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek çeșitli sağlık
sorunlarına neden olabilmektedir. Yetersiz ve
dengesiz beslenme büyümeyi yavașlatır, bazı
beslenme bozukluğu hastalıklarına neden olur,
bulașıcı hastalıklara karșı direnci düșürür.
Sağlıklı beslenme alıșkanlığı kazanmamıș çocuk
ve gençlerde çeșitli nedenlerle öğün atlamanın ve
öğünlerde seçilen sakıncalı besinlerin oranının
arttığı gözlenmektedir.
Yapılan araștırmalarda öğün atlamanın ve öğünlerde seçilen sakıncalı besinlerin oranının arttığı
gözlenmektedir.
Genel olarak ülkemizde çocuk ve gençlerde
yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak
görülen sağlık sorunları; zayıﬂık, șișmanlık, bu iki
durumun olușturduğu komplikasyonlar, yetersiz
veya fazla besin öğesi alımları, guatr, anemi ve diș
çürükleridir.

Ağız Ve Diș Sağlığı

Sağlıklı diș fırçalama nasıldır?

Dișlerin çürüme nedenleri;
•Dișlerin fırçalanmaması
• Büyüme ve gelișme dönemlerinde kalsiyum,
fosfor ve ﬂor bakımından yetersiz besinlerin
alınması,
•Șekerli besinlerin așırı tüketilmesi,
•Yumușak besinlerle beslenilmesi
•Yanlıș ve hatalı ilaç kullanılması diș çürümesine
neden olabilir. Ağız açık durumda uyumak da
dișler için zararlıdır.
Diș çürüklerinde erken tanı ve tedavinin yanında
çürüğün erken teșhis edilmesi dișin kurtarılmasının yanında ekonomik yönden de büyük
yararlar sağlar.

• Diș fırçası diș eti birleșme yüzeyine 45 derecelik açı yapacak biçimde tutulur ve diș eti
hizasından bașlanarak ağız boșluğuna doğru
fırçalamaya bașlanır.
• Dıș yüzeylerden bașlayan fırçalama sert
darbeler halinde değil, yumușak ve daireler
çizecek biçimde, ön dișlerden arka dișlere
doğru yapılmalıdır.
• Daha sonra dișlerin iç yüzeyleri aynı șekilde
fırçalanır. Bu ișlemde fırça eğik tutularak, diș
etinden dișlere doğru hareket ettirilir.
• Daha sonra dișlerin çiğneme yüzeyleri fırça
düz olarak ileri geri hareket ettirilerek fırçalanır.

Ağız ve diş sağlığınız için altı ayda bir
diş hekiminize muayene olunuz...

