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Hastanemizde randevulu sistem ile hizmet verilmektedir.
Telefon veya WEB sitesinden randevu alabilirsiniz.
Randevu Telefon: 182
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Sağlıklı Dişler,
Sağlıklı Gülüşler Dileriz...

Ülkemizde engellilerin birçok
sorunları bulunmaktadır. Sağlık
sorunları ve özellikle ağız ve
diș sağlığında yașanan
sıkıntılar bunların bașında yer
almaktadır. Yapılan araștırmalar engellilerde ağız-diș sağlığı
sorunlarının görülme sıklığının normal bireylerden
oldukça yüksek olduğunu
göstermektedir.
Engelli bireyler, ağız-diș hastalıkları bakımından
yüksek risk grubundadır ve sorunları büyük
önem tașır.

kalan besin maddeleridir. Engelliye özel bir diyet
önerilmemiș ise bol șeker ve karbonhidrat içeren
gıda maddeleri yemek aralarında verilmemeli, bu
gıdalar ana öğünlerde tüketilmelidir.
Püre tarzında, yumușak gıdalarla beslenmek
zorunda kalan engellilerde diș fırçalama
yapılamıyorsa yemek sonrası ağız çalkalatılmalı
ya da gıda artıkları silinerek temizlenmelidir.
Șurup formundaki ilaçların çoğu șeker içerdiğinden bu ilaçları sürekli kullananlar ağız-diș bakımına daha özen göstermelidirler.

Bu bireylerde beslenme ve çiğneme problemleri
yaygındır.

Diș çürüğünü önlemek amacıyla flor uygulamaları
yapılmalıdır. Engelli bireyler için diș hekiminin
uygulayabileceği jel yada vernik formları tercih
edilir.

Diș kayıpları ile birlikte konușma problemlerinde
artıș gözlenir, çocukların eğitimlerinde verim
kaybı olur.

Kalıcı dișler sürdükten sonra dișlerin çiğneme
yüzeylerine diș hekimi tarafından fissür örtücü
cilalar uygulanmalıdır.

Hastaların çoğu protez veya diğer apareyleri
kullanmaya uyum sağlayamaz.

Diș fırçalanmasında fırçanın durușu dıșındaki
temel hareket aynıdır: Fırça diș eti çizgisine
eğimli olarak yerleștirilir. Bu durum bozulmadan
küçük dairesel hareketlerle dișler fırçalanır. Daha
sonra fırça, bir fırça boyu kadar kaydırılarak
fırçalama sürdürülür.

Engellilerde Ağız Ve Diș Sağlığını
Korumak İçin Neler Yapılmalı?
Beslenme alıșkanlıklarına özel dikkat gerekmektedir. Biberonla beslenen engellilerde tüketilen
süt, hazır mama ve meyve suları șeker içerdiğinden uzun süre bu tarz beslenme biberon
çürüklerine neden olur. Beslenme sonrası su
içirilmesi ya da ağzın bir tülbentle
temizlenmesi gereklidir.
Önlem olarak mümkünse
gece beslenmelerinin
kaldırılmalıdır.
Diș çürüğünün ana
nedeni șekerli, asitli, diș
ve dișetine kolayca yapıșıp

Dislerinizi
Fırçalamayı
Unutmayın!
Zihinsel Engelli Çocuğa
Diș Fırçalama
Becerisinin Nasıl
Kazandırılabileceğine
İlișkin Așağıda Bir
Örnek Yer Almaktadır:

Basamaklar;
- Fırçayı sapından tutar.
- Macunu kapağını tutar.
- Fırçanın tüylü kısmına bir miktar macun sıkar.
- Fırçayı dișlerine götürür.
- Fırçayı dișlerinin üzerinde yukarıdan așağıya
–așağıdan yukarıya doğru hareket ettirir.
- Fırçayı dișlerinin iç kısmında yukarıdan așağıya
doğru hareket ettirir.
- Avucuyla ağzına su alır.
- Ağzını su ile çalkalar.
- Musluğu kapatır.

Diğer engel durumlarında ise;
Ağız ve Diș Sağlığını Çocuğunuz ve Kendiniz
için kolaylaștırın. Çocuğunuz dișlerini doğru
fırçalayamıyorsa diș fırçalaması ve diș ipi
kullanımını sizin yapmanız çocuğunuzun ağız ve
diș sağlığı açısından daha doğru olacaktır. Eğer
kendisi dișlerini fırçalayabiliyor ise ișlemi ona
uygulayarak gösterin. İletișim kurulamayan
engelli hastalar ile diș tedavisi korkusunu yenemediği için tedavi olamayan hastalarımızın
ameliyathanemizde sedasyon ve genel anestezi
altında tedavileri yapılmaktadır.Bu hizmetimizden
faydalanmak isteyen hastalarımız hastanemiz
ameliyathane sekreterliğine bașvurabilir.

