
Hamilelik sırasında diş
doktoru randevularınız

Hamileliğin baslangıcı
• Dişlerinizi muayene, gerektiğinde de 

tedavi ettirin.Diş çürükleri aksi takdirde 
çocuğunuza geçebilir.

• Hormon değişikliği sebebiyle diş etleriniz 
çok hassaslaşır.Bu yüzden dişlerinizi günde 
2 veya 3 kez temizleyiniz.

• Kusma sonucu ortaya çıkan mide asitleri 
dislerinize zarar verir. Kustuktan sonra 
lütfen ağzınızı su ile çalkalayınız ve 
fırçalamadan önce yarım saat bekleyiniz.

   Tarih  Mühür/ Diş hekimi

Hamileliğin sonu
• Diş çürüğü bakterileri çocuğunuza 

geçebilir. Çocuğunuzun emziğini veya 
kaşıklarını yalamayınız.

• çocuklarınıza cam biberon kullanınız ve 
sürekli ağizlarında bulundurmalarına 
imkan vermeyin.

• Meyve suları, şekerli çay gibi tatlı 
içeceklerin yeri biberon değildir.Lütfen 
sadece su ve şekersiz çay veriniz.

   Tarih  Mühür/ Diş hekimi

Proje
„Birlikte diş çürüklerine karşı“
Hamilelik önerileri   

Birlikte

DİŞ ÇÜRÜKLERINE 

karşı

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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Sevgili anne-baba adayları,

Halk dilinde, her hamilelikte bir dişin kaybedildiği 
iddia ediliyor! Bu doğru mu?

Bu soruyu cevaplarken öncelikle hamilelik 
sırasında neler oluyor, bir göz atalım!

Diş etiniz …

Hamilelik sürecinde oluşan hormon değişikliği, 
kan dolaşımınızın diş etinizde yoğunlaşmasını 
sağlar.Aynı zamanda diş etiniz hassaslaşır, daha 
kolay iltihaplanır ve şişer.

Bu olguya diş eti iltihaplanması denir.Tedavi 
edilmeyen diş eti iltihabı ve diş altı iltihabi
(periondotitis) , erken doğum ve düşük doğum 
ağırlığı riski taşımaktadır.

Bu yüzden hamileliğiniz sürecinde uygulanan 
dis bakımı, en iyi şekilde ağız yapınıza uygun 
olmalıdır.

Dişleriniz …

Hamileliğin başlangıcında kusmalar çok görülür. 
Böylece mide asitleri ağız boşluğuna ulaşır 
ve dişlerin üst yüzeyinde bulunan koruma 
tabakasğnı çözerek diş minesine zarar verir.

Öneri:
Kusmadan sonra :

• öncelikle su ile  ağzınızı çalkalayıniz
• şekersiz sakız çiğneyiniz
• fırçalamadan önce yarım saat bekleyiniz

Çocuğunuz için önemli …
Diş çürüğü bulaşıcı bir hastalıktır. Tükürük 
yoluyla kolaylıkla çocuğunuza bulaşabilir.

Öneri:
• Diş çürükleri anne-baba adaylarında 

mutlaka tedavi edilmelidir, böylece çocuğa 
bulaşma riski en aza indirgenmiş olur.

• Mikropların bulaşmasını önlemek için 
kesinlikle emzik veya mama kaşığı ağıza 
alınmamalıdır.

dişlerinizin hamilelik süresinde zarar 
görmesini önleyebilirsiniz ve çocuğunuzun 
hayata sağlıklı başlamasını sağlayabilirsiniz. 
Sorularınız için Sağlık Müdürlüğü ve ailenizin 
diş hekimine başvurabilirsiniz.

Gelecekte size ve çocuğunuza esenlikler 
dileriz!

Bize ulaşabilirsiniz:
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

Öneri:
• günde 2 veya 3 kez iyice fırçalanmalı
• diş ipi veya diş aralıkları için fırca 

kullanılmalı
• hamilelikte 2 kez diş hekimine kontrole 

gidilmeli
• gerektiğinde profesyonel diş temizliği 

uygulanmalı

 

• sağlıklı bir beslenme
• titiz bir diş bakımı
• düzenli diş hekimi 

muayaneleri

Dr. Ansgar Pöggeler
Tel.: 02131 928-5330

Dr. Sonja Andabaka
Tel.: 02181 601-5313

ILE

Kaşık ve emzik ağıza alınmamalıdır!


