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Ü lkemiz diflhekimli¤i alan›nda uygula-
nan fiziki yat›r›m yöntemlerinin, yat›-
r›m ve iflletme maliyetlerinin yan› s›ra

çal›flma güvenli¤ini, a¤›z ve difl sa¤l›¤› hiz-
metlerini de önemli ölçüde etkiledi¤i kuflku-
suzdur. Diflhekimli¤i alan›ndaki bu yat›r›mla-
r› fiziki anlamda çeflitli ölçeklerde ele almak-
ta fayda vard›r. Diflhekimli¤i muayenehane-
lerini küçük ölçekli yap›lar olarak tan›mlaya-
biliriz. Klinikleri orta ölçekli yap›lar, özel ve
resmi A¤›z Difl Sa¤l›¤› Merkezleri (ADSM),
diflhekimli¤i fakülteleri vs. ise büyük ölçekli
yap›lar kapsam›na alabiliriz. 

Boflluktan do¤an hatalar silsilesi
Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin muayenehane,
klinik ve özel merkezlerin yap›lanmas›nda
birtak›m tüzük ve yönetmeliklerle belirli bir
disiplin sa¤lamas›na karfl›n, Sa¤l›k Bakanl›-

¤›’na ba¤l› ADSM ve fakültelerdeki fiziki ya-
p›lanmalarda belirgin bir standart boflluk
vard›r. Bu durum, her büyük ölçekli yap›n›n
kendi alan›nda farkl› teknik altyap› çal›flmas›
yapmas›na neden olmakta, bunun sonu-
cunda da bu büyük ölçekli yat›r›mlar›n nite-
li¤i olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Böy-
lelikle, bu olumsuzluklar uygulamalarda ha-
talar zincirleri oluflturarak yeni yap›lanmala-
ra da yans›maktad›r. K›sacas›, ülkemizdeki
a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmet birimlerinde ölçek-
lere göre standartlar gelifltirilmeli, çal›flma
güvenli¤ini, hizmetin kesintisizli¤ini ve teknik
donan›m›n performans›n› ve ömrünü etkile-
yecek teknik altyap› bilincinin gelifltirilmesi-
ne çaba harcanmal›d›r. 
Teknik altyap› konular›n› öncelikle, ülkemizin
dört bir yan›na da¤›lm›fl binlerce küçük öl-
çekli yap›larda yani muayenehaneler baz›n-
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da ele almakta fayda var.  Bir sonraki çal›fl-
mada klinikleri, özel ve resmi ADSM’leri ve
diflhekimli¤i fakültelerini teknik altyap› kap-
sam›nda ele alabiliriz. 

Muayenehane kurulurken…
Bir diflhekimli¤i muayenehanesinin kurulu-
flunda dikkat edilmesi gereken hususlar
flunlard›r:
� Muayenehane olarak kullan›lacak alan›n
bölümleri personel ve hasta güvenli¤inin ya-
n› s›ra konforu sa¤layacak konumda ve uy-
gun ölçeklerde olmal›d›r. 
� Cihaz ve ekipmanlar›n yerleflimleri de ça-
l›flma ergonomisinin yan› s›ra ortam konfo-
runu ve çal›flma güvenli¤ini olumsuz etkile-
meyecek nitelikte olmal›d›r. 
� Cihaz ve ekipmanlarla ilgili su, elektrik,
at›k su, vakum ve bas›nçl› hava tesisatlar›
hem klinik cihazlar›n›n ba¤lant› standartlar›-
na, hem de mahal içi tesisat standartlar›na
uygun olmal›d›r.
� Muayenehane ortam›nda kullan›lan su,
hijyenin yan› s›ra küçük kesitli tesisat içinde
t›kanma sorunlar›yla karfl›laflmamas› için de
ar›t›lmal›d›r. 
� At›k su tesisat› hijyen koflullar›n› olumsuz
etkilememeli, standartlara uygun olmal›d›r.
� Elektrik, su ve bas›nçl› hava tesisatlar›nda
gerekli emniyet tedbirleri göz ard› edilme-
melidir. Kesinti sorunlar›na karfl› önlemler
al›nmal›d›r.
� Bilgisayar a¤lar›, dijital görüntüleme sis-
temleri, ses gibi sistemler, kullan›lacak ci-
hazlara uygun altyap›ya sahip olmal›d›r. 
� Muayenehanede cihazlar›n ifllevselli¤i için
kullan›lan bas›nçl› hava üreticisi ve üretilen
hava, çal›flma güvenli¤ini, hastan›n ve heki-
min sa¤l›¤›n›, cihaz›n ve enstrümanlar›n öm-
rünü olumsuz yönde etkilemeyecek özellik-
lere sahip olmal›d›r.
� Muayenehanede, diflhekiminin gereksini-
mine uygun bir vakum sistemi bulunmal›d›r.
‹yi bir vakum cihaz› yan›nda, ilgili tesisat sis-
temi de teknik normlara uygun olmal›d›r. Bu
sistem, hekimin ve yard›mc› personelin sa¤-
l›klar› aç›s›ndan da bir gerekliliktir. 
� Muayenehanedeki sterilizasyon ve de-

zenfeksiyon konular›na gereken önem veril-
melidir. Bu parametreler aç›s›ndan uygun
olan sistem teknik altyap›s›, cihaz ve ekip-
manlar tercih edilmelidir. 
� Muayenehane içerisindeki klima ve hava-
land›rma sistemleriyle ilgili tercihler gelifligü-
zel yap›lmamal›d›r. Mahal içerisindeki hava-
n›n karakteristik özelliklerinin (s›cakl›k, nem,
hareket yönü, h›z, vb.) sa¤l›ks›z bir ortam
oluflumuna sebebiyet vermemesi sa¤lan-
mal›d›r. Muayenehane içerisindeki hava
bakteriyolojik aç›dan çeflitli enfeksiyonlara
yol açma riskine sahip oldu¤u için bu konu-
da teknik olarak do¤ru tercihler yap›lmal›d›r.  
� Röntgen cihazlar› radyasyon yönetmelik-
lerine ve standartlar›na uygun koflullarda te-
sis edilmeli, özellikle izolasyon ve havalan-
d›rma standartlar›na dikkat edilmelidir.
� Yal›t›m sistemlerine (ses, ›s›, titreflim …)
önem verilmelidir. 
� Yang›n güvenli¤i önemle ele al›nmal›, uya-
r› ve müdahale ekipmanlar› tesis edilmelidir. 
Yukar›da aç›klanan hususlar do¤rultusunda
yaklafl›k hedeflere ulaflabilmek için iyi bir fi-
zibilite, proje, nitelikli malzeme ve uzman
personel gereksinimi ön plana ç›kmaktad›r.
Do¤ru bir uygulama, yap› içi e¤itim ve peri-
yodik bak›m ifllemleri için de iyi bir yönetim
sa¤lan›rsa, yat›r›m sa¤l›kl› ve güvenli bir fle-
kilde amaca hizmet eder. 
‹lgili kurumlar›n ya da yap›lar›n bu özgün
alandaki standart ve teknik altyap› uygula-
malar› konular›nda özel gündemler yarata-
rak sonuca ulaflmalar›, toplum sa¤l›¤› ve ül-
ke ekonomisi aç›s›ndan zorunluluktur.
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