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Çocuklarda sa©lıklı dißler
Çocukların küçük yaßtan itibaren iyi bir a©ız temizli©i alıßkanlı©ı kazanmalarına yardımcı
olmak en az iki sebepten dolayı önemlidir: birincisi, iyi bir a©ız sa©lı©ı çocukların genel
sa©lıklarına olumlu bir katkıda bulunur; ikincisi ise küçük yaßta sa©lıklı dißlere sahip olmak,
yetißkinlik döneminde de sa©lıklı dißlere sahip olmanın en önemli faktörüdür.
Avustralya’daki küçük çocukların yüzde onbeßinde diß çürümesi görülmektedir. Her ne kadar
son on yıl içerisinde çocuklarda diß sa©lı©ı büyük ilerleme göstermißse de, 6 yaßındaki
çocukların yüzde 50’sinde diß çürümesi görülmektedir. Anaokulu ça©ındaki çocuklarda
görülen diß çürüklerinin en önemli sebepleri arasında diß fırçalamaya geç baßlanması, düzenli
diß fırçalanmaması, sık sık hafif yiyecekler atıßtırılması, fazla uzun bir süre biberonla süt
içilmesi, ßekerli bir madde sürülmüß yalancı meme verilmesi, çok fazla/sık sık ßeker yenilmesi
ve anne-babanın davranıßları bulunmaktadır.

A©ız temizli©i kuralları ve çürükleri önleme
• Biberonla ßekerli süt vermeyin; iyi bir davranıßında ödül olarak yiyecek vermeyin;
susturmak için ßekerli (bal, reçel gibi) yalancı meme vs. vermeyin; çocuk sussun veya
uyusun diye yalancı meme veya biberon veriyorsanız, içine sadece su koyun.
• Bir ßey içmek istedi©inde, asitli meßrubatlar, meyveli süt veya meyve suyu yerine yalnızca
sade su teklif edin.
• Gün içinde yiyecek yedi©i saatleri sınırlayın. Besleyici yiyecekler verin: sebze, peynir,
yo©urt, meyve, sade makarna ve et, peynir ve sebze özü sürülmüß ekmek dilimi gibi.
• Biraz daha büyük olan çocukları her yemekten sonra a©ızlarını su ile çalkalamaya alıßtırın.

Diß fırçalamaya baßlatırken
• Temiz bir ıslak bez veya pamuk ile bebe©in diß etlerini ve dißlerini silerek plak ve sütü
dikkatle temizleyin.
• 2 yaß civarında diß fırçalamayı ö©retmeye baßlayın. Diß fırçalarken, çocu©un diß fırçasını
tutabilmesi ve, fırçalama bitince, diß macununu tükürüp a©zını çalkalayabilmelidir.
• Çocuklar için uygun olan yumußak ve küçük diß fırçası ve düßük floridli (yetißkinlerin
kullandı©ı floridin yarısı kadar) diß macunu kullanın ve sadece bezelye büyüklü©ünde diß
macunu sürün.
• Çocu©unuz dißini fırçalarken yanında bulunun veya kendi baßına dißini fırçalayıncaya
kadar dißlerini siz fırçalayın.
• Doktor veya diß hekimi tarafından verilmedi©i sürece antiseptik a©ız gargaralarını
çocuklarda kullanmayın. Bunların zararlı olması ihtimali vardır.
• Küçük çocukların günde iki kez dißlerini fırçalamasının yeterli oldu©unu unutmayın.
• Çocu©unuz çocuk yuvasında iken, çocuk yuvasının a©ız temizli©i ve diß bakımı konusunda
yönetmeli©ini ve uygulamalarını ö©renin ve çocu©unuza iyi a©ız ve diß bakımı alıßkanlı©ını
kazandırmak için neler yapabilece©inizi sorun.
¥yi bir a©ız ve diß bakımı alıßkanlı©ı kazandırmak zor de©ildir ve bu alıßkanlıklar küçük
yaßlarda baßlatılabilir ve çocuklara hayatları boyunca faydalı olabilir.
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