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Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 907 57378-136-E. 16227090
Konu : Koruyucu Ağız Diş Sağlığı

Hizmetlerinin yürüti,ilmesi

09.10.2017

DAĞITIM YERLERiNE

İı4 : Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığın ın25.09.20l7 tarih ve
49654233 -|99 - l03 4 sayılı yazısı.

İlgi Yazıdadünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık rastlanan sağlık sorunu o|an ağız
ve diŞ sağlığı hastalıklannın,2016 yılı TUİK verilerine göre, 0-6 yuş g*Üu çocuklarda ilk beş
hastalık arasında, 7-|4 yaŞ grubunda iseYo23,4 ile ilk İırada yeİ almaktu oıdrgr, toplumda
gönilme sıklığının yüksekliği, genel sağlığa olan etkileri gibi nedenlerden dolayı bahse konu
hastalıkların önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabuİ edildiği ve mücadelede tedaviden
Çok koruYucu sağlık hizmetlerinin uygulaması gerektiğinin him dünyada kabul gördüğü; bu
bilgiden hareketle ülkemizde 2014 yılında, Türkiye Halk Sağlİğı Kurumu tarafından
oluŞturulan Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonu'nun tavsiyeleri
doğrultusunda, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine, kademeli olarak y,İou ıtı kez florürlü
vernik uYgulanması, ağız ve diş muayenelerinin gerçekleştirilmesi, konu hakkında toplum
farkındalığının (veli, öğetmen vb.) artırılması çalışmalannın başlatıldığı, bu kapsamda;
Bakanlığımızabağlı okulların vermiş olduğu destekle, 2017-2018 eğitim cıgretim yılında 60
aYını doldurTnuŞ anasınıfi öğrencileri ile ilkokul birinci, ikinci, üçüncü .r.rrf ög.".,cilerine iki
kez florürlü vernik uygulanması, ağız ve diş muayenelerİnin yapılmaİı, farkındalık
ÇalıŞmalarının devam ettirilmesinin planlandığı anlatılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı arasında 17.05.2017 tarihinde imzalanaı "okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği
Protokolü" gereğince, okul sağlığı çalışmaları kapsamında gerçekleşti;ilecek faaliyeilerdJn
azami fayda sağlanabilmesi amacıyla;

1. Bakanlığımıza bağlı tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin konu hakkında
bilgilendirilmesi,

2. Gerekli planlamalann ve hazırlıkların, halk sağlığı müdürlükleri ile işbirliği içerisinde
yapılmasının sağlanması,

3. ÇalıŞmaların koordineli bir şeklide yünitülebilmesi için illilçe milli eğitim
müdürlüklerinde görevli bir idarecinin belirlenmesi isim ve iletişim bilgilerinin ilgili
halk sağlığı müdürlüğüne/toplum sağlığı merkezine iletilmesi,

4. Florürlü Vernik Uygulaması Aydınlatılmış Onam Formu'nun tıim sayfalarının eksiksiz
bir Şekilde her öğrencinin velisine ulaştınlarak, uygulama öncesinde, imzalatılmış olarak
hazır bulundurulması,

5. Florürlü vernik uygulamaları ve farkındalık eğitimleri (diş firçalama vb.) için uygun
ortamın hazırlanması,
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6. Öğrencilerin ağız ve diş sağlığına yönelik gelişimlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla,
verilerin kaYdedileceği formlann bir örneğinin kişisel dosyalarınd a muhafaza
edilmesinin sağlanması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/nİaederim.

Dağıtım:

Gereği:
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