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Türk Dişhekimleri Birliği ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Ağız-Diş Sağlığı
Parlamentosu İstanbul’da gerçekleşti
Ağız ve diş sağlığı konusunda alınacak önlemler ile toplumda farkındalık yaratma amacını taşıyan
toplantılara ağız ve diş bakın ürünleri ile öne çıkan P&G’de destek verdi. Parlamentoya katılan
P&G Türkiye Profesyonel Ağız Sağlığı Ülke Müdürü Pınar Fesli Berkman: “Türkiye’de ağız
sağlığını geliştirmek için önümüzde uzun bir yol var. Gelişmiş ülkelerin kullanımlarının dörtte
biri kadar macun kullanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Ağız hastalıklarının önemini anlatmak ve ağız sağlığını koruma bilincini yaymak amacıyla
düzenlenen 2. Ağız-Diş Sağlığı Parlamentosu, kamu ve özel sektörden çok sayıda önemli ismin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) Türkiye’de ağız sağlığı bilincini geliştirmek için başlattığı 2.
Ağız-Diş Sağlığı Parlamentosu, koruyucu diş hekimliğindeki bilimsel çalışmaların artırılmasını
ve geniş kitlelerce desteklenmesini amaçlıyor. Sempozyuma verdiği desteği gelecek yıllarda da
sürdürmeyi hedefleyen P&G Türkiye ise TDB ile işbirliğini geliştirerek bu yıl ikincisi düzenlenen
organizasyonun gelenekselleştirilmesi ve bilinirliğinin artırılmasını oldukça önemsiyor.
Gelişmiş ülkelerin dörtte biri kadar diş macunu kullanıyoruz
20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü kapsamında Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) himayesinde
düzenlenen etkinliğe, P&G Türkiye adına P&G Türkiye Profesyonel Ağız Sağlığı Ülke Müdürü
Pınar Fesli Berkman katıldı. Konuşmasında İpana ve Oral B markalarıyla Ağız-Diş Sağlığı
Parlamentosu’nun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Berkman, “Türkiye’de ağız
sağlığını geliştirmek için önümüzde uzun bir yol var. Gelişmiş ülkelerin kullanımlarının dörtte
biri kadar macun kullanıyoruz” bilgisini verdi.
Berkman, ağız sağlığı konusunda farkındalık yaratmaya verdikleri öneme değinerek şu bilgileri
paylaştı: “Gerçekleştirdiğimiz bir araştırmaya göre ülkemizde düzenli diş hekimine gitme oranı
yüzde 10. Almanya’da her 3 evden birinde şarjlı diş fırçası varken, bu oran Türkiye’de yüzde 1’in
altında. Biz P&G olarak üzerimize düşeni yapmaya, en üst kalitede olan ve ağız sağlığını
korumaya yönelik ürünler üretmeye kararlıyız. İnsanlar ağız sağlığına özen göstermeye
başladıkça, bizim gibi firmalar teknolojilere yatırım yaptıkça bilinçlenme de artacak.”
Toplantıda konuşan TDB Genel Başkanı Taner Yücel konuşmasında böyle bir toplantının
yapılıyor olmasının önemine değindi. Yücel: ‘’ Türk Dişhekimleri Birliği olarak, diş hekimliği
mesleğinin ve toplumun ağız diş sağlığı sorunlarının çözülmesinde çalışmaları olan, bileşenleri
olan bütün arkadaşlarımızı buraya davet ederek hep bir ağızdan konu başlıklarımızı hem
milletvekilimize hem de Sağlık Bakanlığının en üst düzey yöneticilerine bürokratlarına dinlettik.
Amacımız buydu, parlamentonun amacı ağız diş sağlığı sorunlarını oluşturan ve bunları direkt
bileşenlerinin ağzından duymaktı. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum’’ diye konuştu.

2. AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI PARLAMENTOSU
18.03.2016
http://www.haberler.com/2-agiz-dis-sagligi-parlamentosu-8272328-haberi/
http://www.haber3.com/2-agiz-dis-sagligi-parlamentosu-3914794h.htm
http://www.memleket.com.tr/2-agiz-dis-sagligi-parlamentosu-824959h.htm
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, diş hekimi ihtiyacına ilişkin, "Sağlık
Bakanlığı için konuşuyorum, 2023'te 38 bin diş hekimi ihtiyacımız var. Şu andaki yeni
mezunlarla bu sayıyı sağlayabiliyoruz ancak bundan sonraki süreçte böyle mezun verirse
fakültelerimiz fazlalık ortaya çıkabilir" dedi.
Gümüş, Türk Dişhekimleri Birliği tarafından düzenlenen 2. Ağız-Diş Sağlığı
Parlamentosu'ndaki konuşmasında, Türkiye'de sağlığa erişimin son 10 yılda süratli bir şekilde
artığını, yeniden daha nitelikli, daha kaliteli, nicelikten ziyade niteliğe önem verilecek
prosedürlerin çalışıldığını söyledi.
Türkiye'de "koruyucu sağlık hizmetleri" kavramının yeni olduğuna değinen Gümüş, bu yıl
özellikle sağlıklı yaşam kültürünün teşvikiyle koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçelerde
önemli parametre olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Prof. Dr. Gümüş, bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda aile hekimlerine görev ve misyon
yüklendiğini belirterek, aile diş hekimliği projesi kapsamında geçen yıl bin diş hekimi
alındığını, sayının giderek artacağını ve koruyucu diş sağlığı konusunda çalışmaların
sürdürüleceğini bildirdi.
Kamu hastanelerine bağlı ağız-diş sağlığı merkezlerinde bugüne kadar 32 milyon civarında
hasta görüldüğünü kaydeden Gümüş, şu bilgileri paylaştı:
"204 ağız-diş sağlığı merkezi, 48 ağız-diş sağlığı hastanesi, merkez, 844 ağız-diş sağlığı
polikliniği ve toplam 7 bin 625 diş hekimi ile hizmet sunuyoruz. Yeni yapılan şehir
hastanelerimiz ve yeni hastanelerimiz 2016-2017-2018'de hizmete girecek. Toplam 20 şehir
hastanesi, bununla beraber bakanlığımızın yapmış olduğu 40 bin yataklı hastanelerimiz, yine
İstanbul'daki yeni hastanelerimizle 90 bin yeni yataklı hastane hizmete sokacağız. Bütün bu
hastaneler içinde en az 50 ünitlik diş kliniklerimiz olacak. Diş kliniklerimizi hastane ile
entegre edeceğiz."
Gümüş, Türkiye'deki diş hekimi ihtiyacına ilişkin de "Sağlık Bakanlığı için konuşuyorum,
2023'te 38 bin diş hekimi ihtiyacımız var. Şu andaki yeni mezunlarla bu sayıyı
sağlayabiliyoruz ancak bundan sonraki süreçte böyle mezun verirse fakültelerimiz fazlalık
ortaya çıkabilir. Bunu YÖK'le değerlendiriyoruz. Hem diş hekimliği hem tıp fakültesi
kontenjanlarını YÖK'le değerlendireceğiz, bu konuda radikal tedbirler alınacak. Türkiye'nin
ihtiyacı gelecek 5 yıldan sonra azalma noktasına doğru gidiyor" diye konuştu.
Ağız ve diş sağlığı hizmetleri açısından Sağlıklı Yaşamın Teşviki Programı kapsamında "Ben
de dişimi fırçalıyorum" kampanyasıyla geçen yıl 1,5 milyon ilkokul öğrencisine diş seti
verildiğini anlatan Gümüş, kampanyanın bu yıl da geliştirilerek devam edeceğini vurguladı.

Eyüp Gümüş, diş hekimlerinin yüzde 61'inin özel sektörde, yüzde 35'inin Sağlık
Bakanlığında, yüzde 4'ünün üniversitelerde çalıştığını kaydetti.
"Ağız-diş sağlığının korunmasına odaklanmamız gerektiğinin farkındayız"
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan da ağız-diş sağlığının bulaşıcı
olmayan hastalıkların en temel elementleri arasında görüldüğüne değinerek, planlamaların da
buna göre yapıldığını söyledi.
Türkiye'de öncelikle bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu hekimlik geliştiğini hatırlatan
Şencan, "Farkındalığımız bulaşıcı olmayan hastalıklara odaklandı. Şimdi de ağız-diş
sağlığının korunmasına odaklanmamız gerektiğinin farkındayız" dedi.
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TDB'nin 20 Mart “Dünya Oral Sağlık Günü”ne özel olarak geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği
“Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu”nun ikincisi bu yıl 18 Mart günü düzenlenecek.
2-Agiz-Dis-Sagligi-Parlamentosu-18-Mart’ta-Yapilacak
Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) tarafından “Dünya Oral Sağlık Günü” olarak ilan edilen 20
Mart’ta bütün dünyada çeşitli etkinliklerle ağız-diş sağlığında farkındalık çalışmaları
yapılmaktadır.
Bu güne ve haftaya özel olarak Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) de geçen yıl ilkini
gerçekleştirdiği “Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu”nun ikincisi bu yıl 18 Mart günü
düzenlenecek.
Toplantıda, ağız diş sağlığı hastalıklarının toplumdaki yaygınlığı, sorunlar ve çözümleri ile
ağız diş sağlığı-genel sağlık ilişkisinin önemi, koruyucu ağız diş sağlığı uygulamaların orta ve
uzun vadede kamu kaynaklarında yaratacağı tasarruf imkânları, ağız diş sağlığı konusunda
alınacak önlemler konuşulacak.
Toplantıya Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu, Bakanlık üst düzey yetkilileri ve diş
hekimi milletvekilleri, diş hekimliği fakültesi dekanları, tıp ve diş hekimliği alanında faaliyet
gösteren bilimsel dernek ve vakıf başkanları, ağız bakım ürünleri endüstrisi ve ilaç firma
temsilcileri ile Diş Hekimleri Odası başkanları katılacak.
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Diş Hekimleri Birliği (TDB) tarafından düzenlenen "2.Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu"
toplantısı,18 Mart 2016 da İstanbul'da yapılacak.
TDB tarafından yapılan açıklamada parlamentonun amacının Ağız diş sağlığı hastalıklarının
toplumdaki yaygınlığı, sorunlar ve çözümleri ile ağız diş sağlığı-genel sağlık ilişkisinin
önemi, koruyucu ağız diş sağlığı uygulamaların orta ve uzun vadede kamu kaynaklarında
yaratacağı tasarruf imkânları, ağız diş sağlığı konusunda alınacak önlemler ile bu yönde
toplumda farkındalık yaratmak olduğu bildirildi.

