Diş çürükleri pek çok ülkede ihmal edilen yaygın bir hastalıktır — sık görülen bir kronik hastalık olan diş çürükleri ve
sonuçları pek çok ülke için büyük bir kamu sağlığı yüküdür. Yaşam kalitesinde kayıplara yol açarak insan sağlığına zarar
vermeye devam eden ve tedavi için büyük harcamalar yapılmasına neden olan bir problemdir. Şeker içeriği yüksek
olan sağlıksız bir beslenme ve yetersiz ağız hijyeni diş çürüklerine yol açan önemli faktörlerdir; bunlara ek olarak diş
çürükleri sosyo-ekonomik durum ile de bağlantılıdır. Günümüzde, pek çok diş sağlığı uzmanı ve toplum sağlığı
yöneticisi “koruma” ve “tedavi” yöntemlerini uygulayarak, diş çürüklerini önleyebilmektedir.
Teoriyi pratiğe dönüştürmek için odaklanmak gerekmektedir — Diş çürüklerinin önlenmesi ile ilgili bilimsel gerçekler
global olarak toplum sağlığı ve klinik çalışmalarında uygulanmalıdır.
Diş çürükleri küçük lezyonlar şeklinde başlayarak zamanla çok büyük kavitelere dönüşebilen ve bir dizi aşamaya
sahip ilerleyen bir hastalıkdır — Bu global ‘epidemik’ hastalığın seyri, hastalık sürecinin daha iyi anlaşılması ve farklı
disiplinlerden gelen kişilerin katılımı, sağlık iyileştirme programlarından yararlanılarak oluşturulacak eğitim ve
kollektif hareketler ile değiştirilebilir.
Diş çürüklerini mümkün olan her durumda daha başlamadan ÖNLEMEK ve her türlü küçük lezyonu ilerlemeden
DURDURMAK için önleme ve tedavi konusunda daha geniş çaplı bir yaklaşım uygulanması gerekmektedir.
Global uzmanlar bir Güç Birliği kurmak üzere bir araya gelmişlerdir — tüm yaş grupları için diş çürüksüz bir gelecek
sağlamaya yönelik olarak, çürüklerin oluşumunu ve ilerlemesini durdurmak amacıyla kapsamlı bir klinik ve toplum
sağlığı girişimini desteklemek üzere global diş sağlığı ve toplum sağlığı uzmanları bir araya gelmişlerdir.
Diş Çürüğüne Karşı Güçbirliği ;
o
o
o

Aşağıdaki Deklarasyon kabul edilmiştir.
Diş çürüklerinin önlenmesi ve tedavisini kolaylaştıracak, diş hekimliği klinisyenlerinin ve toplumun kullanımı
için web sitesi hazırlıkları yapılmıştır.
Diş çürükleri olmayan bir gelecek için, çürükleri ŞİMDİ Durdurun adı altında global bir Sosyal Harekete öncü
olmuştur.

Diş Çürüğüne Karşı Güçbirliği -----Deklarasyon
Diş çürüklerinin ilerleyici bir hastalık olarak daha fazla önemsenmesi ve diş çürüğü oluşumunun önlenmesi
amacı ile oluşturulacak ve uygulanacak koruyucu programların uygulanmasında global liderler, paydaşlar,
genel sağlık ve diş sağlığı uzmanları, kamu ve eğitim kurumlarının yanında toplumun da katılmasını teşvik
etmek için global çapta bir işbirliği hareketi kurulması gereklidir.
Bu hareket, doğru ve yerinde fluorid stratejileri kullanılarak çürük oluşumunun en başından önlenmesini
sağlamak ve uygun, kanıta dayalı teknolojilerin kullanımı yoluyla ve insan davranışlarını değiştirecek eğitimler
sayesinde, başlangıç çürük lezyonlarının ilerlemesini önlemek hedefindedir.
İlgili organizasyonları ve bireyleri, Diş Çürüğüne Karşı Güç Birliği’ne katılmaya, harekete geçmek için
toplumsal kararlılık göstermeye, global bir sağlık sorunu olan çürüklerin önlenmesinin ve tedavisinin daha fazla
önem kazanmasına destek olmaya davet ediyoruz.

HEDEFLER:



2015 yılına dek, dişhekimliği fakülteleri ve meslek kuruluşlarının yüzde doksanının diş çürüklerini önleme ve tedavisine
yönelik programını geliştirmek için “ilerleyen bir hastalık olan diş çürükleri” tezini savunan “yeni” yaklaşımı
benimsemiş ve desteklemiş olması gerekmektedir.



2020 yılına dek, Diş Çürüğüne Karşı Güç Birliği ’nin, ulusal üyeleri kapsamlı koruma ve tedavi sistemlerini ülkelerine
uyarlayarak yerinde ve doğru uygulanmasını sağlamalıdır.



2026 yılından sonra doğan hiçbir çocuk hayatı boyunca diş çürüğü ile karşılaşmamalıdır.

