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Geçti¤imiz y›l Haziran ay›nda Resmi Gazete’de yay›mlanan T›pta Uz-
manl›k Tüzü¤ü’nün diflhekimli¤iyle ilgili maddeleriyle ilgili olarak al›-
nan yürütmeyi durdurma karar› kald›r›ld›. Uzmanl›k sorununu dünü
ve bugünüyle bir dosya olarak sunuyoruz.

Bugüne dek farkl› e¤itim kurumlar›nda verilen teknisyenlik e¤iti-
minin tek bir elden ve yüksekokul düzeyinde verilmesiyle ilgili
olarak haz›rlanan yönetmelik tart›flmaya aç›ld›. Konuyla ilgili
olarak teknisyenlerin görüfllerini ald›k.

Uzmanl›k tüzü¤ünün dünü ve bugünü

Teknisyenlik e¤itiminde çift bafll›l›k kalk›yor

Bar›fl Giriflimi’nin sözcülerinden gazeteci yazar Ayd›n Engin savafl›
engelleyememifl olman›n savafla karfl› mücadelenin sonu olmaya-
ca¤›n›, aksine savafllar oldu¤u müddetçe bar›fl mücadelesinin
sürece¤ini belirtiyor.

‘Yerel diktatörlü¤ü ezmek için 
küresel diktatörlü¤e göz yumamay›z’

Rem Limited Genel Müdürü Yusuf Arpac›o¤lu, uzun y›llard›r
diflhekimli¤i sektöründe üretim yapan, üretti¤inin büyük bir
bölümünü de ihraç eden bir firma yetkilisi olarak ihracatta en
önemli faktörün kalite oldu¤unu üstüne basa basa belirtiyor.

‘Rus Gelin’ filminde bir pehlivan› canland›ran Metin Akp›nar tekrar
Zeki Alasya ve Umur Bugay’la, en önemlisi seyirciyle buluflmaktan
memnun. Ancak Irak Krizi ve savafl senaryolar› onu fazlas›yla
üzüyor. Savafl›n galibi olmad›¤› söyleyen sanatç› 2003’ün Türkiye
ve dünya için kötü geçece¤ini düflünüyor.

19-21 Haziran’da Antalya’da yap›lacak olan TDB 10. Uluslararas› Difl-
hekimli¤i Kongresi Dentalya 2003 organizasyonu hakk›nda kongreyi
organize eden Antalya Diflhekimleri Odas›’n›n Baflkan› Gültekin
Y›ld›z’dan bilgi ald›k. Y›ld›z, Dentalya’n›n rekor bir kat›l›mla
gerçekleflece¤ini düflünüyor.

Antalya Kongresine ilgi büyük

‘Kendimi sinemac› olarak görmüyorum’

‘Kalite olmadan bir fley olmaz’
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Ü
lkemizdeki diflhekimli¤i mua-
yenelerinin oluflumunda, heki-
min mevcut koflullar do¤rultu-

sunda kendine göre yapm›fl oldu¤u ter-
cih ne kadar sa¤l›kl› olursa olsun, tesi-
sin alt yap›s›na iliflkin kalite durumu,
sistemin tümünün verimlili¤ini ve gü-
venilirli¤ini direkt olarak etkiler.

Diflhekimi, amaçlar› do¤rultusunda en
verimli flekilde kullanmak istedi¤i cihaz
ve ekipmanlarla ilgili seçim yaparken,
ekonomiklik yan›nda kalite durumu ve
ilgili firmalar›n sa¤layaca¤› servis gü-
vencesiyle ilgili faktörleri birlikte de¤er-
lendirir. Ayn› özeni, sistemin alt yap›s›
ilgili de¤erlendirmelerde yeterince gös-
termezse, zaman içersinde cihazlarda
ve ekipmanlarda birtak›m sorunlarla
karfl›laflmas› kaç›n›lmazd›r. 
K›saca söylemek gerekirse, üstyap›ya
(cihazlara ve ekipmanlara) yap›lan yat›-
r›mlar, altyap› ile ilgili eksiklik ve o-
lumsuzluklar u¤runda cömert bir bi-
çimde kurban edilmektedir.

‹deal bir muayenehane 
oluflumunda dikkat edilmesi 

gereken hususlar:
• Muayenehane olarak kullan›lacak
mahal mimari aç›dan, cihaz ve ekip-
manlar›n çal›flma ortam› içersinde ra-
hats›zl›k vermeyecek flekilde yerleflim-
lerine imkan veren uygun ölçülerde ol-
mal›
• Cihaz ve ekipmanlarla ilgili su, elek-
trik ve bas›nçl› hava tesisatlar› hem ci-
haz ba¤lant› standartlar›na hem de ma-
hal içi tesisat standartlar›na uygun ol-
mal›
• Üretilen bas›nçl› hava sa¤l›kl› olmal›
• Sterilizasyon ve dezenfektasyon aç›-
s›ndan uygun olan sistem, cihaz ve
ekipmanlar tercih edilmeli
• Dekorasyonda kullan›lan malzemeler
hijyenik aç›dan olumsuzluklara yarat-
mayacak özellikte olmal›
• Klima ve havaland›rma sistemleri ile
ilgili tercihler gelifli güzel yap›lmamal›
• T›bbi vakum sistemi bulunmal›
• Ergonomiyle ilgili hususlara özen
gösterilmeli

Buradaki bafll›klar›n herbirinin nas›l
sa¤lanaca¤› ayr› bir yaz› konusudur.
‹lerleyen say›lar›m›zda bu konular›n
herbiri hakk›nda doyurucu bilgiler ve

püf noktalar›n› içeren yaz›lar› sayfalar›-
m›zda bulacaks›n›z.
Diflhekimli¤i sa¤l›k birimlerindeki yer-
leflim ve altyap› teknolojisi ile ilgili sis-
temler, de¤iflik meslek alanlar›n›n çal›fl-
ma konular› aras›nda yer ald›¤› için, bir
diflhekiminin bunlarla ilgili tüm teknik
detaylar› bilmesi beklenemez. Ancak ,
bu konularla ilgili baz› temel bilgilere
sahip olmas›, kendi muayenehanesini-
nin tesisi yada revizyonu aflamas›nda
yap›lacak yat›r›m›n verimlili¤i aç›s›n-
dan çok yönlü bir yarar sa¤layacakt›r. 
Buradan hareketle, meslektafllar›m›z›n
muayenehane teknik donan›m ve mef-
ruflat›n yerleflim organizasyonu ile alt
yap›s›n›n önemi konusunda dikkatleri-
ni çekmek, yapacaklar› yat›r›mlarda bu
konuya gereken önemi vermelerini sa¤-
lamak ve sonuçta standartlara yak›n bir
muayenehane oluflumuyla toplum a¤›z
ve diflsa¤l›¤› tedavi hizmetlerinin kalite-
sinin daha yükseltilmesini sa¤lamak a-
d›na bir yaz› dizisi haz›rlad›k. Bu say›-
m›zda bir girifl yapmak aç›s›ndan kon-
santre bilgileri içeren bir yaz›ya yer ver-
dik. Gelecek say›larda burada de¤inilen
konular hakk›nda daha detayl› bilgile-
rin yer ald›¤› yaz›lar› da sunaca¤›z. 

Cihaz temininde yap›lan "sa¤l›kl›" tercihler nas›l kabusa dönüflüyor.

Mekan›n›z buradaki 
kadar ideal biçimlenmifl 

olmayabilir, ama her mekan için
ergonomik bir çözüm vard›r.

Muayenehanelerde altyap›n›n önemi
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Altyap› tekni¤i, çal›flma 
güvenli¤i ve standardizasyon

Dental hava 

Gerçek bir dental hava üreticiniz varsa;
• Üretilen hava tamamen ya¤s›zd›r.
• Hijyenik olarak son derece güvenli-
dir.
• Paslanma, oksidasyon, korozyon ol-
maz.
• Aletlerin afl›nmas› ve zarar görmesi en
aza indirilmifl olur.
• ‹nce kanallar, subaplar, membranlar
t›kan›p bloke olmazlar.
• Çal›flma güvenli¤i artar.
• Bakteri üremez, koku problemi ol-
maz.
• A¤›z içi tedavilerde, özellikle dolgu i-
le ilgili ifllemler daha baflar›l› yap›lm›fl
olur. 

Nas›l bir kompresör edinmeliyiz ?
• Tüketilen hava kadar kesintisiz hava
üretimi sa¤lamal› 
• Bas›nçl› kaplar standartlar›na uyum-
lululu¤una dikkat edilmeli, 
• Hijyenik, ya¤s›z ve nemsiz olmal›
• Sessiz, Uzun ömürlü ve ekonomik ol-
mal›. 

Dental vakum

Günümüz diflhekimli¤inde a¤›ziçi
aspirasyon uygulamalar›
• su ve hava püskürtmeli aspiratörler
• at›k biriktirmeli aspiratörler
• seperatörlü aspiratörler
• otomatik entegre seperatörlü aspira-
törler
• otomatik entegre amalgam seperatör-
lü aspiratörler

Aspirasyonda egsoz ve dezenfeksiyon
aspirasyon güvenli¤ini tamamlayan un-
surlard›r.
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Altyap›da dikkat edilecek

temel noktalar

Muayenehane teknik donan›m 
yerleflimi ve projelendirilmesi

Difl tedavi birimlerindeki cihazlar›n ve
mefruflat›n yerlefltirilmesi, birbirleriyle
koordinasyonu belli ergonomiyi ve
standardizasyonu gerektirir. 
Mevcut yerleflim biriminde uygun çal›fl-
ma ortam›n›n belirlenmesi ile ilgili fak-
törler birlikte de¤erlendirilmelidir. Mu-
ayenehane olarak kullan›lacak mahal
mimari aç›dan, cihaz ve ekipmanlar›n
çal›flma ortam› içerisinde rahats›zl›k
vermeyecek flekilde yerleflimlerine im-
kan veren uygun ölçülerde olmal›d›r.
Cihaz ve ekipmanlar, fonksiyonlar› o-
lumsuz yönde etkilenmeyecek flekiller-
de yerlefltirilmelidirler.
Muayenehanede ergonomi ile ilgili hu-
suslara özen gösterilmelidir. Cihazlar›n
teknik özellikleri kadar, hekime ergo-
nomik aç›dan rahat bir çal›flma ortam›
sa¤lamalar› da üzerinde önemle durul-
mas› gereken bir konudur. Ergonomik
özellikte cihaz, ekipman, sistem ve mo-
bilyalar›n kullan›lmas› hekime hem da-
ha rahat bir çal›flma ortam› sa¤lanm›fl o-
lacak hem de daha fazla verimlilik ka-
zand›r›lacakt›r. 

Hekim sa¤l›¤›, tedavinin niteli¤i 
ve hasta rahatl›¤› aç›s›ndan 
dental vakum sistemi.

Hekimin risk alan›; 
aktif 2 m. Çap, etkin 4 m. Çap

‹brahim Belenlio¤lu*



Di¤er teknik tesisat (S›hhi, at›k su,
elektrik, ayd›nlatma, PC ...)

Altyap›ya ba¤l› tüm tesisatlardaki dona-
n›m›n standartlar›na uygun tesis edile-
rek çevreye, insan sa¤l›¤›na ve cihazla-
ra olumsuzlu¤unun giderilmesi esast›r.

Cihaz ve ekipmanlarla ilgili su, elektrik
ve bas›nçl› hava tesisatlar› hem cihaz
ba¤lant› standartlar›na hem de mahal i-
çi tesisat standartlar›na uygun olmal›-
d›r. Cihaz içlerinden geçen su özellikle
t›kanma sorunlar›yla karfl›laflmamak i-
çin ar›t›lm›fl olmalar›d›r. At›k su tesisa-
t› ihmal edilmemeli ve standartlara uy-
gun olmal›d›r. Elektrik ve bas›nçl› hava
tesisatlar›nda gerekli emniyet tedbirleri
göz ard› edilmemelidir. Kesinti sorun-
lar›na karfl› önlemler al›nmal›d›r. 

Digital görüntüleme

Ekstraoral, intraoral, preapikal ve pa-
noramik görüntülerin elde edilmesine
yönelik alt yap›lar›n, ilgili cihazlar›n ve
donan›mlar›n›n görüntüleme standart
ve yönetmeliklerine uyumlulu¤unun
kriterleri hassasiyetle irdelenmeli.
Özellikle digital görüntüleme kaynak-
lar›ndan, X-ray cihazlar›n›n çevreye
yayd›¤› radyo aktif ›fl›nlar›n kontrolu
personel ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan ol-
dukça büyük risk tafl›d›¤›ndan, ilgili
standart ve yönetmeliklere koflulsuz u-
yum sa¤lanmal›d›r. 
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Sterilizasyon

Muayenehanede sterilizasyon ve dezen-
fektasyon konular›na gereken önem ve-
rilmelidir. Bu parametreler aç›s›ndan en
uygun olan sistem, cihaz ve ekipmanlar
tercih edilmelidir. 

Diflhekimli¤inde 
sterilizasyon yöntemleri
• Kuru s›cak hava 
• Bas›nçl› buhar 
• Vakum, bas›nç ve buhar

• Flash otoklavlar
Sterilizasyon baflar›s›zl›¤›n›n 
nedenleri
• Uygun olmayan cihaz
• Uygun olmayan yerlefltirme
• Uygun olmayan paketleme
• Uygun olmayan süre
• Uygun olmayan s›cakl›k
• Uygun olmayan y›kama ve dezenfek-
tasyon

Sterilizasyonun kalibrasyonu, korun-
mas› ve belgelenmesi sterilizasyon kali-
tesinin bütünlü¤ü anlam›nda önemli
ayr›nt›lardan biridir.

‹klimlendirme 

Sa¤l›k birimindeki iklimlendirme ve
havaland›rma donan›mlar›n›n çevre ve
insan sa¤l›¤›na uygun yöntemlerle tesis
edilmesi esast›r. 
Muayenehane içerisindeki klima ve ha-
valand›rma sistemleri ile ilgili tercihler
gelifli güzel yap›lmamal›d›r. Mahal içe-
risindeki havan›n karakteristik özellik-
lerinin (s›cakl›k, nem, hareket yönü,
h›z, vb.) sa¤l›ks›z bir ortam oluflumuna
sebebiyet vermeyecek flekilde kontrol
edilmesi sa¤lanmal›d›r. Muayenehane i-
çerisindeki hava bakteriyolojik aç›dan
çeflitli enfeksiyonlara yol açma riskine
sahip oldu¤u için bu konuda yap›lmas›
gerekenler ihmal edilmemelidir.

Muayenehane çal›flma güvenli¤i 
ve hukuki sorumluluklar.

• Deprem güvenli¤i
• Yang›n
• Elektrik kaça¤›
• Bas›nçl› kaplar riski
• Su bask›n›

Peryodik cihaz bak›m›

Diflhekimi, sahip ol-
du¤u cihazlar›n per-
yodik bak›mlar›n›,
verimlili¤in ve cihaz
ömrünün artmas› a-
ç›s›ndan ele almal›
ve üst düzeyde bir
hassasiyetle yerine
getirilmesine olanak
sa¤lamal›d›r.

*Makina Mühendisi




