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Çocuklardaki dis
hekimligi tedbir
taramaları ve erken
teshis

Ayrıntılı bilgiler için diş doktorunuza veya
Gesundheitsamt Stadt Nürnberg
Zahngesundheitsdienst
Theresienstr. 7
90403 Nürnberg
Tel: 09 11/2 31 27 61’e başvurabilirsiniz.

Nürnberg Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, Göç ve Ilticacılar için Federal Daire tarafından teşvik edilen ve
Yabancılar Meclisi tarafından desteklenen
„Göç ve Sağlık Koordinasyon Yeri“ projesini
Aralık 2009’a kadar yürütmektedir.
Bu projenin hedeﬁ olan grup, çoğunlukla Rus dilini
konuşan ve Türkiye’den göç eden insanlar arasında
bulunmaktadır.
Projenin ana hedeﬁ ise, bilgi dağıtımındaki
boşlukları ve Alman Sağlık sisteminden
faydalanmada özellikle Rusça ve Türkçe konuşan
vatandaşlarımızın karşılaştıkları engelleri ortaya
çıkartmak ve gerekli olan durumlarda problemlerin
çözümlerini aramaktır. Bu gaye için Koordinasyon
Yeri „Göç ve Sağlık“ sahalarında faaliyet gösteren
kuruluş ve organizasyonlar ile kooperasyon içinde
bulunmaktadır.
Koordinasyon yerinde ana lisanlı sosyal ve pedagojik
sahalardan iki görevlimiz çalışmaktadır.
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Mümkün olduğunca hayat boyu sağlıklı dişlere sahip
olabilmek için, küçük çocukluktan itibaren ağız sağlığına
dikkat etmek önemlidir. Diş çürüğünden dolayı süt dişinin
erken kaybı, ileri dönemde örneğin hemen hemen daima
bir çene ortopedi tedavisini gerekli kılıyor (Diş teli).
Bu anlamda, yasa belirliyenler 3–6 yaş arasındaki çocuklar
için, diş hekimliğince erken tanı taramalarını devreye
sokmuştur. Bunların masraﬂarını ise sağlık sigortaları
üzerlerine almışlardır.

Çocuğunuzun dişlerinin başından beri sağlıklı olup öyle
de kalmalıları için, çocuk doktorunuz da zaten erken tanı
taramaları çerçevesince U1’den U9’a kadar bu unsura
dikkat etmektedir.
Psikolojik sebeplerden dolayı bir çocuğu mümkün
olduğunca erken, örneğin anne ve baba/büyükanne
ve büyükbaba refakatinde, bir diş hekimi randevusuna
götürmek de anlamlı olur. Bu şekilde çocuk muayehaneyi
ilk önce kendisi tedavi olmadan tanır. Böyle bir ön hazırlık
olmadan ilerde kendinin ilk diş doktoru ziyaretinde
duruma göre dişi hemen delmek gerekirse, çocukta diş
doktoruna karşı çoğunlukla
hayat boyu korkular
tetiklenebilir.

Aynı çocuk hekimliği araştırmalarında olduğu gibi diş
hekimliği erken tanı taramaları FU 1’den FU 3’e kadar
olabildiğince belirli yaş dönemlerinde gerçekleşmeli:

● FU 1: 2–3 ½ yaş
● FU 2: 4–5 ½ yaş

12 yaşından itibaren çocuğunuza aynı şekilde altı aylık
dönemlerdeki diş hekimliği kontrol taramalarının
kaydedildiği bir prim karnesi verilmektedir.
Bu karne, eğer bir diş protezi gerekli olursa, sağlık
sigortaları kasalarından daha yüksek para yardımı
alabilmek için bir ispat olarak kullanabilinir.

● FU 3: 6. yaşındaki diş çürüğü için
yüksek risk taşıyan çocuk için gereklidir.
Bunun yanı sıra hamilelik ile önceden başlayan diş
hekimliği tedbir araştırmaları da mevcuttur.

Bu araştırma randevularında ayrıca ağız, çene ve dişler
kontrolden geçirilip, çocuğunuzun diş çürüğü tehlikesi
değerlendirilip, size etraﬂıca bilgi verilmektedir,

●

çocuğunuzun nasıl dişleri için sağlıklı ve dengeli
beslenebileceği,

Diş hekimliği tedbir taramaları UZ 1’den UZ 6’ya kadar
isimlendirilirler. Bunlar da aynı tıbbi tedbir taramaları
gibi daima diş hekimleri tarafından önerilen aralıklarla
uygulanmalıdırlar:

●

UZ 1:

6.–9. ay

●

daha ilk dişlerin temizliğinde nelere dikkat
edilmesi gerektiği ve

●

UZ 2: a) 2 yaş
b) 2 ½ yaş

●

diş minesini diş çürüklerine karşı daha dayanıklı
yapabilmek için yeterli bir ﬂuorid bakımının nasıl
en iyi bir şekilde garanti edilebileceği.

●

UZ 3: a) 3 yaş
b) 3 ½ yaş

●

UZ 4: a) 4 yaş
b) 4 ½ yaş

●

UZ 5: a) 5 yaş
b) 5 ½ yaş

●

UZ 6:

Çocuk dişleri için en geç bütün dişler çıktığında, altı aylık
aralarla kontrol taramaları yaptırılması tavsiye ediliyor.
Diş hekimliği çocuk karnesine çocuk hekimliği erken tanı
taramalarında kullanılan sarı defterde yapıldığı gibi, diş
hekimliği taramaları bulguları ve tedavileri not edilir.

6 yaş

Bu arada tavsiye edilen UZ 1’den UZ 6’ya kadar olan
taramaların ve bunların içeriğinde bulunan araştırma
ve danışma hizmetlerinin bir kısmını yasal sağlık sigorta
kasaları anlaşmalarındaki hizmetler olarak kabul
etmişlerdir.
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