
Çocuğunuz için ne 
istersiniz?
Herhalde sağlıklı dişler ve dünyanın en iyi
anne-babasına güzel bir gülümseme …  

 
 

Bizler, sizin için
buradayız!
Gesundheitsamt Rhein-Kreis Neuss
Zahnärztlicher Dienst
Elsa-Brändström-Str. 19
41540 Dormagen
Dr. Birgit Bartsch
Tel.: 02181 601-5411
Fax: 02181 601-8-5410
birgit.bartsch@rhein-kreis-neuss.de
Claudia Schütz
Tel.: 02131 928-5371

Böyle sağlıklı olabilir…  

Bu önlenebilir.
Biberondan kaynaklanan diş çürükleri

Dr. Ansgar Pöggeler
Tel.: 02131 928-5330

Dr. Sonja Andabaka
Tel.: 02181 601-5313

Proje
„Birlikte diş çürüklerine karşı“
Şu andan itibaren sen de 
fırçala,dişlerin sağlıklı kalsın

Proje
„Birlikte diş çürüklerine karşı“
Diş sağlıgı çalışma grubu:

• Rhein-Kreis-Neuss`un içten destekleriyle
• Rhein-Kreis-Neuss`da bulunan sağlık 

sigortalarının çalışma grubu
• Nordrhein Diş Hekimleri Odasi
• Nordrhein Sağlik Sigortaları Diş 

Hekimleri Birliği

• 

• 

• Dormagen Şehri / DoS gGmbH

• İlçe Hastanesi Dormagen
• Caritas / esperanza

• Biz de variz…  
Dormagen İlçesi`nin
• Ebeleri
• Çocuk doktorları
• Jinekologlar / Kadin doktoru
• Diş hekimleri

İletişim
Rhein-Kreis-Neuss, İlçe Yöneticisi
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Diş Hekimliği Hizmetleri
Oberstr. 91
41460 Neuss
www.rhein-kreis-neuss.de
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DİŞ ÇÜRÜKLERINE 

karşı



İlk diş –
altıncı ayda
Sevgili anne-babalar, artık zamanı geldi. 
Çocuğunuzun ilk dişi çıktı. Bundan sonra artık 
fırçalamak gerek.

Elbette çocuğunuzun dişlerinin sağlıklı olmasını 
istersiniz. Bir kaç öneriyle  sizlere bu konuda 
yardımcı olmak istiyoruz. Zor olmadığını 
göreceksiniz.

Öneri:

• İlk süt dişi de olsa, çocuklara özel diş 
macunuyla fırçalanmalıdır.

• İki yaşına kadar günde 1 kez aksamları 
yatmadan önce fırçalıyorsunuz.

• Çocuğnuz 6 aylık olduktan sonra diş hekimi 
kontrollerine götürün (UZ1).

• Akşamları dişler fırçalandıktan sonra 
çocuğunuz artık hic birşey yememeli, 
gerekirse sadece su içirin.

İçmek önemlidir –
ama doğru şekilde! 
Çocuğunuzun dişleri için bakım kadar  içme 
tutumu önemlidir.

Öneri:

• Cam biberonlar kullanın ve çocuğunuzun 
sürekli ağzında çiğnemesini veya emmesini 
engelleyin (içerek susuzluk giderilir!).

• Biberon, çocuk arabasında veya geceleri 
çocuğun yatağında istediği gibi kullana-
bilmesi için bırakılmamalıdır.

• Şekerli içecekler kullanmayın ( elma suyu, 
portakal suyu, kakao, vb. ) Çocuğunuz ilk 
şişesinde meyve sularını tanımıyor ve 
dolayısıyla da özlemeyecektir!

• Çocuğunuza su veya şekersiz bitki çayı 
verin!

• İlk doğum  günü: En geç şimdi çocuğunuza 
bardaktan içmeyi öğrenmesinde yardımcı 
olunuz.

• İkinci doğum günü: Nerdeyse bütün süt 
dişleri çıktı, bundan sonra iki kez dişleri 
fırcalıyorsunuz.

Biberon yerine fi ncan!


