
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

1. Sağlıklı dişler önemlidir 

Dişler çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Zorunlu okul, veli-

lerin çocuklarının dişlerinin sağlığını koruma gayretlerini desteklemektedir. 

2. Aile içerisinde diş bakımı 

Dişler yaratılıştan sağlıklıdır, ancak çocuklar sürekli şekerli içecekler ve yiyecekler tüketip ardından 

dişler özenle temizlenmediği takdirde çürümeye yol açan karies başlıyabilir. Daha –sonradan düşe-

cek olup yerlerini kalıcı dişlere bırakacak olan- süt dişleri dahi karies sebebiyle zedelenebilirler. Bu da 

bir taraftan aşırı ağrı yapabilir, diğer yandan karies kalıcı dişelere de devredilebilir. İyi bir ağız hijyeni 

henüz küçük yaşta dahi çok önemlidir ve tüm bedenin sağlığı için katkıda bulunmaktadır. Çocuğun ilk 

süt dişi çıkmasından itibaren her öğünden sonra yumuşak bir diş fırçasıyla ve flüoritli bir diş ma-

cunuyla çocuğun dişlerini temizlemek ebeveynlerin görevidir. Takriben sekiz yaşından itibaren çocu-

klar dişlerini kendileri temizler, ebeveynler de ardından kontrol edip –icab ederse- tekrar fırçalarlar. 

Okul öncesi çocukların ebeveynleri için ayrıntılı bilgi ve diş temizleme tekniğiyle alakalı bilgilendirme 

bir çok dilde www.szpi.ch/mundhygiene sayfasında sunulmaktadır. 

Okul tenefüslerindeki ara öğünler için azık olarak ideal şekilde tatlandırılmamış gıdalar ve içeçekler 

verilmelidir (Bir çok dilde öneriler için www.ag.ch/dgs > Gesundheit > Gesundheitsförderung & Prä-

vention > Materialien > Bewegung und Ernährung sayfasında «Znüniblatt»‘ı tıklayınız).  

3. Aargauer zorunlu okulunda diş bakımı 

Okulda diş bakımı (Okulda diş bakımı) Aargau Kanton’unda iki unsurdan ibarettir: Bir diş doktoru ta-

rafından yapılan yıllık kontrol muayenesi ve sınıflardaki düzenli Okul Diş Koruması etkinliği (Okul Diş 

Koruması). Bu ise Okul Kanunu ve okulların görevleri hakkındaki yönergelerle düzenlenmektedir. 

3.1 Diş hekimli kontrol muayenesi  

Aargau Kanton’unda ikamet eden tüm çocuk ve ergenler anaokulundan itibaren kendi seçebilecekleri 

diş doktoru tarafından yıllık muayene edilme hakkına sahiptirler. Bunun için ebeveynlere çocukların 

anaokuluna başladığı anda bir hediye kupon defteri verilir. Hediye kupon defteri ebeveynlerde kalır. 

Hediye kuponu kontrol muayenesi esnasında diş doktoruna verilir. Her bir okul yılı için bir kupon 

hazırlanmıştır. Kuponun bozdurulması ise gönüllüdür, ancak şiddetle tavsiye edilmektedir. Kontrol 

muayenelerin ücretleri çocukların ikamet idaresi tarafından karşılanır. Muayene için ebeveynlere her-

hangi bir ücret yüklenmemektedir. Fakat bir tedavi gerekli olduğu takdirde, bunu ebveynler kendileri 

kaşılar. 
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3.2 Sınıflarda okul diş koruması 

Ek olarak uzman kişiler okul diş koruması için okul yılı süresince düzenli olarak sınıfları ziyaret et-

mektedirler –bu genelde anaokulundan ilk okulun 6. sınıfına kadar yılda en az dört defa gerçekleşir. 

Bu ziyaretlerde çocuklar yaşlarına uygun olarak dişlerin doğru bir şekilde temizlenme tekniğini ve 

dişe faydalı beslenme hususunda bilinmesi gerekenleri öğrenirler, ayrıca dişlerin ve diş yataklarının 

yapısı ve sağlıklı tutulması hakkında bilgi edinirler. Belediyeler okul diş koruma etkinlikleri 

gerçekleştirmekle ve finanse etmekle yükümlüdürler. 

Kanton Aargau’da okulda diş bakımı hakkında ayrıntlı bilgilere www.ag.ch/bildung > Unterricht & 

Schulbetrieb > Gesundheit & Prävention > Schulzahnpflege sayfasından ulaşabilirsiniz. 

http://www.ag.ch/bildung

