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GenelSallrkve AörzSaöhöryolunda
Qocu$unuz
DiSleringelisimagamalannasrlolmaktadrr?
.

Dahagebeliöin
4.Ayrnda
Sütdi$ini
olugturacak
hücreler
ortayaqrkmaya
baglar.

.

Doöumdaisetüm Sütdigleri
disetinin
hemenaltrndaolugmugve 6 yag Azrdigleriqtkmaya
nin hücreleri
ortaya
baglamtgttr.

. A0rzbogluöunda
yararakortayaErkantüm di$lersaölrklr
diqetini
ve qürüksüzdür!
Sütdigleriaqaördakigekildegörüldüöügibi ortayagrkartar:(Bu kuralrnistisna-larl
görülebilir.)
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Diggrkarmadasorunlar.
lyi bir Aörzbakrmrve Digetlerine
düzenliarallklarla
( Yumugakbir tülbenfle) yaprlan
hafifmasajsayesinde
büyüksorunlann
ortayaQrkmasr
sözkonusu
olmaz.Diglerin
dizilig
düzenive gekillerinde
görülebilir.
uyumbozukluöu
Di$grkarmadaki
sorunlarda
Digjöksi
bir gareolabilir.DiSjöksisegiminde
gekeriqermeyen
mümkünoldugunca
DiQjöklerine
yönelinmelidir.
AyncaLaktoz(Birtürgeker)igerenHemeopatik
tedaviilag-lanndan
uzak
durulmalrdrr.
Günümüzde
GlobulidenilenSilitigerenleri
tercihedilmek-tedir.
(Bunlann
miktannrn
iyiayarlanmamasr
durumunda
ishalgörülebilir.)
Sütdigleri,qocuöunuzun
aöana 3 y2 - 8 YaS arasrnda$eklinivermekteve Qene
yaprsrnrn
dü20ünolugmasrnr
saölamagöreviüstlenmektedir.
Bundandolayrdiglerin
gürüktenkorunmus
olmasrönemlidir

UygunBeslenmeönerilerinelerdir?
Yetigkinlerin
Kalrcrdiglerinde
olduöugibi,Qocuklann
en büyükdüSmanl
Sütdiglerininde
9ekerdir.BundandolayrgekerligrdalaraDikkatetmeli, Srk aralrklarlavermekten
ka q rn
r l m a l rd l r.
.

yadakesilmesi
Sütünüzgeldioisüreceemzirmeyi
sürdürün.Sütünüzün
azalmasr
qalrgrn.
Biberonla
durumunda,mümkünse
beslemeye

.

Emziöi$ekerlisuyayadaüzerineBalsürerekvermeyin.

.

gay yada süt biberonunu
uyuturken$ekerliSeyler,tatlandrnlmrs
Qocuöunuzu
vermeyin.

sadeceemzirilme
GecelerigerekliolduöundaBiberonlasadecesu veriniz.(Bu
geqerlidir.)
Bebekler
iqin
Qaörndaki
a Soöuk Eay yada sulandrnlmrg
Portakalveya Me$/e suyunudevamlrolarak
qocuöunelinetutugturmayrn:
$ekerlive Ekgigrdalardiglereiki kat dahafazla
zararverdikleri
iEindiglerde
nedenolurlar.
Eürümeye

r

t

gekersiz
Beslenmelerarasrnda$ekerli $eylervermektenkaqrn
In,mümkünse
gibi.
Süt,Qayveyasu
Seylerverin:Tazemeyveve sebze,Ekmek,Peksimet,

.

Tatlrtüründegeylerverilebilir,
Beslenmelerde
Ancakö19ülü
olmakkaydryla.

.

Diqezaraflpekdokunmayan
Tatlr$eylerbirazdahabüyükgocuklarada
verilebilir.

DikkatedilmesigerekenSaölrkkurallarl

,

Bebeöinbeslenmesinde
kullanrlanEmzik,Biberon
lastiöiveya Kagrk gibi geyler,
yada
Annesi,Babasr
Bakrcrsr
tarafrndan
tadrnrn
denenmesiveya rslatrlmasl
Qocuöun
yalanmamalrdrr.
Bakteriler
amacryla
Eöeryalanrrsa
bu yollaqocuöunaözrnageger.Bu
qürüklere
yolagar.Hele
durumgocuöundiglerinde
birdeverilengrdabol miktardageker
iQeriyorsa
QürükkaQrnrlmazdrr.!
Fluoriddoöru biqimdenasrlkullanrlmahdrr?
paket)olur.Beslen. Temeldigbakrm
r,Fluorid
iqerenYemektuzu ile (Ye9il-Beyaz
mede katr grdalarageqilmesiyle
birlikte,yemeöe
konulantuz sayesindeTemel
bakrmada
baglanrlmrg
olunur.
.

Diglerinqrkmayabaslamasryla
birliktedi9 frrgalamayada
baglanrlrr,
QocukDig
Fluoridmiktan% 0,025 dir.Digirrqalamasr,dig
macunundaki
frrqasrnrn.
üz€rine
yaprlrr.
Nohutbüyüklüöünde
Digmacunu
konutarak
Qocuk

I Qocuklarda
kadarQocukDigmacunu
kullanrlrr.
6 YaSrna
(Fluoridiqeriöi%0,1den %0,15'ekada0
itibarenNormalDigmacunu
. 6 Yagrndan
ku l l a n rl tr.
a 6 Yagrndanitibarenömür boyu, DiS frrQalamaya
ek olarak Yagam sonuna
( FluoridiQeriöi
kadar,Haftada
1 DelaFluoridjel
% 1,25) kullanrIr.
yaprlrr.
. YadaGünde1 dela(okO,O25
Fluoridiqerikli
) srvrile Qalkalama
.

Doktorunyada Di$ Doktorunun
tavsiyesiile Fluoridtabletleride
aörzdaeritilerek
( Bölgesel
kullanrlabilir.
etki,Sistemik
etkidendahaönemlidir.)

Süt diglerininve AgzrnbakrmrNasrlolmalrdrr?
.

Ba9langrgtan
ilibarenEocuöunaözrnrniqiniyumugakbir Tülbentlegevkatlive
yapmayrn
özenlesilin,zorlama

r Qocuöunuza
iqinDiglikyadayumugakbir Oyuncakdi9ftrqasr
oynamasr
verin.
a En krsazamandagocuöunuza
oyalanmast
iqinDigftrqastverin.
.

Her yemektenve aralardayenentatli grdalardansonra di$leriniftrqalamastnl
saglaytn.
yardrmcr
Diglerini
f rrqalamasrna
olunve gözlemleyin.Asla
zorlamaytn.

I

Siz diglerinizi
frrqalarken
onundadislerinifrrqalamasrnr
te$Vikederek,sizi
örnek
almasrnr
saglamaya
9alr9rn.
Banyodaki
aynanrngocuöunuzun
boyunauygunyükseklikte
olmasrnt
saölaytn.
Digfrrgalama
tekniöi: Oncedigingignemeyüzeyini,sonra
d19krsmrnr
frrqalamagaörna
geldikten
srnrsaölayrn.
Anaokulu
sonra
iQ
ktsmtnt
ftrgalamaQocuöunuz
sr n r s aÖ l ay rn.

ilk defa Ne zamangötürmelidir?
QocuöuDi9 DoktorununMuayenehanesine
Eöerbelirlibir tedavigerektirecek
durumsözkonusudeöilse,qocuöunuzu
ilk olarak2
yada 3 ya9rndaiken,Sizdi9 doktoruna
yada di9 saölrkuzmanrnagiderkenyanrnrzda
götürün.Böylece
muayenehaneye
ve oradakiqaltganlara
altgtr.Burada
kucaötntzda
iken
gösterebilir.Ama
diglerini
( Yazaflntesbiti: Qoöunlukla
aslazorlamayrn.
OyuncakKukla
ile galrgryorum.Bu
OyuncakKuklahergeyiagrkaqrksöylüyorve onunsöyledikleri,gok
qabukanlagrlrp
bu OyuncakKuklamrbir dahagörmeyegelindiye
,kabulleniliyor.Benim
öneridebulunuyorum.
Sonug
olarak
Yrlda1 kez kontroliQinbir Di9Doktoruna
yadaDi9
)
qi
di
l
mel
i
di
r.
Sa 0 l rku zmanrna
Emzikyada Ba9 parmaörnr
emmek
Emzikyada Parmakemmeve Dudaklanrstrmagibi ,,Huyla/'zararstz
baglarama gergektenkötüa|gkanlrklar
halinegelebilirler.En
kötüsü,Süt
digindeeöriliklere,
Dilinsürekli
agzrn bir yanrndakalmasrgibi bozukluklara
neden olurlar.Ki bundandolayrAörz
kaslaflnrnegit olmayanderecelerde
geli$mesine
ve Dilde anzayanedenolurlar.On
kesicidiglerinuygunbir biqimdeüstüstegelerekaözrnkapanmamasr
tipikbirörnektir.Bu
gibidurumlar
ilerideKalrcrdiqlerde
de bozukluklara
nedenolabilirler.
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Olasrhklar
ya uyutmayagalrgtrken
a MümkünolduöuncaEmziöi,Qocuöunuzu
yadayorgunve
huysuziken verin.Yoksa
emziöigöz önündebulundurmayrn.(
Emziöinyuvarlak
olanrdeöil,Yassr
ve yumugak
olantkullantlmalrdtr.)
a 3 yada engeq4 Yagrndaemzik emme altgkanltötnt
btrakmastnt
saolayrn.Bu
durumdaBagparmaörnr
emmeyegalrgabilir,buna
dikkatetmelisiniz.
. Parmakemmeahgkanlrörndan
gerekir.Ama
da engeq4 yagrndavazgeqirmek
bu
Qokdahazordur.
yadabir DiSSaölrkuzmanrna
a Di9Doktoruna
danrgrnrz.
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