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İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
İDO, kurulduğu 1986 yılından bu yana İstanbul'daki özel, kamu ve fakültelerde çalışan şu an
itibariyle 9612 dişhekimi üyesi olan kamu kurumu niteliğinde sağlık meslek kuruluşudur.
İDO, gerek toplum ağız diş sağlığı konusunda farkındalığın artırılması için yaptığı
çalışmalar gerekse üyesi olan dişhekimlerinin sürekli dişhekimliği eğitimine katkı sağlamak
için yürüttüğü eğitim faaliyetlerine devam etmekte olup son yıllarda kamuda çalışan
üyelerinin eğitimi için de İl Sağlık Müdürlüğüyle birlikte ağız diş sağlığı merkezlerinde ortak
eğitim çalışmaları düzenlemektedir.
İDO, özellikle okullarda yaptığı ağız diş sağlığı eğitimleri ve özel eğitime muhtaç çocuklar
ile toplumun dezavantajlı kesimlerine (yaşlılar, engelliler, kimsesizler vb) ağız diş sağlığı
konusunda destek olma faaliyetlerini düzenli yürütmektedir.
İDO, Türk Dişhekimleri Birliği'nin iki yılda bir İstanbul'da organize ettiği uluslararası
dişhekimliği kongrelerinde binlerce dişhekimi ve onlarca firmayı buluşturmakta ve bilimsel
ve sosyal programıyla da göz doldurmaktadır.
İstanbul Dişhekimleri Odası TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi'ni 4-7 Eylül 2019
tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde organize etmiştir. Kongrede 99 yerli, 32 yabancı
konuşmacının katıldığı bilimsel programda 103 oturum, 15 panel ve 32 kurs düzenlenmiş ve
Kongreye yaklaşık 12 bin dişhekimi katılmıştır.
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SAĞLIK AĞIZDA BAŞLAR
Ağız-diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Diş ve dişeti hastalıkları, diyabet, kanser,
kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları ile ortak risk faktörü taşımaktadır.
2011 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Siyasi Deklarasyonu'nda; yılda 36 milyon insanın
ölümüne sebep olan bulaşıcı olmayan hastalıklar (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, solunum
yolu hastalıkları, kanserler) ile ağız-diş sağlığını etkileyen hastalıkların aynı risk faktörlerini taşıdığı,
dolayısıyla ağız-diş sağlığının korunmasının genel sağlığımızın da korunmasının en önemli ve
birincil koşulunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
Bireyin ağız-diş sağlığında; dişlerdeki çürükler, diş kayıpları ve diş yapısındaki bozuklukların neden
olduğu ağrılar bireyin çiğneme kapasitesini olumsuz etkilemekte ve dişsizlik sonucu vücudun
hastalıklar ile olan mücadelesini ve immun (savunma) sistemini zayıflatmaktadır. Ayrıca ileri
yaşlarda bireyde ortaya çıkan genel sağlığını olumsuz etkileyen birçok hastalığın tedavisini ve
kontrolünü de zorlaştırmaktadır.
Doğal diş sayısının azalması ile fonksiyonel dişlenmenin bozulması sadece sağlıklı yaşam
beklentisini olumsuz yönde etkilemekle kalmamakta, ileri yaşlarda rehabilite edilmeyen dişsizliğin
demans (erken bunama) riskini arttırdığı da bildirilmektedir. Bunun yanı sıra dişsizliğin insan
ömrünün kısalmasına da neden olduğu çalışmalar ile ortaya konmaktadır.
Bütün bunlara ilave olarak infeksiyöz hastalık ve hamilelik dönemindeki kötü ağız hijyeninin düşük
kilolu bebeklerin doğumuna neden olduğu bilinmekte, bu durum da hem bebeklerin hem de
annenin genel sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.
Bunlara ek olarak, ağız-diş sağlığı sorunları toplumlarda çok ciddi işgücü kaybına, çocuklarda da
okul günü kaybına yol açmaktadır. Örneğin ABD'de bir yılda yaklaşık 2.4 milyon işgücü ve 1.6
milyon okul günü kaybına yol açmıştır.
Bu nedenle DSÖ, 2025 Global Aksiyon Planı'nda yukarıda sayılan nedenlerle sağlık sisteminin
bütün paydaşlarının beraber harekete geçirilmesine ve tüm sağlık potansiyelinden faydalanılması
gerektiğine dikkat çekmektedir. Yine DSÖ'nün Milenyum Gelişme Hedefleri Raporu'nda; sağlık
politikalarını infeksiyöz hastalıkların yanı sıra bulaşıcı olmayan hastalıkları da katarak revize etmiş
olması, global olarak konunun ne kadar ciddiye alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu
durum Birleşmiş Milletler'in 2011 yılındaki Genel Kurul'unda üye ülkelerin oybirliği ile kabul ettikleri
politik deklarasyon ile ifadesini bulmuştur.
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Diyabet, kardiyovasküler sistem hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve kanserleri içeren bulaşıcı
olmayan hastalıklar, gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş ülkelerde çok ciddi sağlık sorunlarına
yol açmaktadır. DSÖ'nün 2015-2020 yıllarındaki stratejik raporunda yayınlandığı üzere;
önümüzdeki yıllarda bu hastalıklardan ölen sayısının yılda yaklaşık 36 milyona ulaşacak olması, ki
bunun %24'0 erken yaşlarda olmak üzere hayatını kaybetmesi ve bunun da 2/3'ünün gelişmekte
ve az gelişmiş ülkelerde gerçekleşmesi ve önümüzdeki 20 yıl için bu hastalıkların global
ekonomiye kümülatif yükünün 47 trilyon dolar olarak hesaplanıyor olması, sorunun global olarak
bütün ülkeleri çok yakından etkilediğini çok açık şekilde ortaya koymaktadır.
Bilimsel araştırmalar bulaşıcı olmayan hastalıklarla (diyabet, kardiyovasküler sistem hastalıkları,
solunum yolu hastalıkları ve kanserler) dişhekimliğinin en önemli hastalıkları olan diş çürüğü ile
dişeti hastalıklarının ortak risk faktörlerine (kötü beslenme, sigara, tütün, şeker, alkol) sahip
olduklarını ve bu ağız hastalıklarının kendilerinin birebir bulaşıcı olmayan hastalıklar için risk
faktörlerini oluşturduğunu ortaya koymaktadır.
Yukarıda ifade edilen bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisinde ve kontrolünde koruyucu ağız-diş
sağlığının önemi her geçen gün artan sayıdaki çalışmalarla desteklenmektedir. Dünya nüfusunun
sağlığında en çabuk iyileşme nasıl sağlanır sorusu tartışıldığında ilk akla gelen cevap, koruyucu
ağız-diş sağlığı girişimlerinin etkisi olarak akla gelmektedir.
Bugün bilim insanları, halk sağlıkçılar, sigortacılar, ekonomistler ağız-diş sağlığı girişimlerinin;
gerek kronik hastalıkların tedavisinde gerekse bu hastalıkların tedavi giderlerinde çok ciddi
iyileştirmeler sağlaması nedeniyle koruyucu ağız-diş sağlığının önemini yeniden
keşfetmektedirler.
Koruyucu ağız-diş sağlığı girişimlerini, bireyin genel sağlığını olumlu etkilemesinin yanı sıra genel
sağlık ekonomisine de olumlu yönde katkısı olduğunu gösteren birçok çalışma yayınlanmaktadır.
2014 yılında 338.891 sigortalı hasta üzerinde yapılan geniş kapsamlı çalışmada Tip 2 diyabetliler
için yapılan tıbbi masraf ve hastane giderlerinin koruyucu periodontal tedaviler sonucunda %40,2
oranında azaldığı; kardiyovasküler hastalıkların tedavi ve hastane giderlerinde ise %40,9 oranında
azalma olduğu ortaya konmuştur.
ABD'de yapılan diğer bir çalışmada ise, ağız-diş sağlığı tedavileri yapılmış diyabetli hastalardaki
kişi başı sağlık harcaması, ağız-diş sağlığı tedavileri yapılmamış olanlara göre 123$ daha az
olmaktadır.
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İşte tüm bu yukarda ifade edilen gerekçelerden dolayı İstanbul Dişhekimleri Odası; toplumun
genel sağlığının geliştirilmesi, kontrol ve korunmasında ağız-diş sağlığı politikalarına daha fazla
önem verilmesi ve bunların uygulanmasına ihtiyaç olduğunu savunmakta ve artık günümüzde
ağız-diş sağlığı hastalıklarından korunmanın her zamankinden daha önemli olduğunun altını
çizmektedir.
22 Kasım günü, 1996 yılında Türk Dişhekimleri Birliği'nin teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla;
"Dişhekimliği Günü" olarak kabul edilmiştir. O tarihten beri; TDB ve Odalar olarak, her yıl, 22 Kasım
gününü de içine alan haftayı Dişhekimliği Haftası olarak kutlamaktayız. Bu hafta içinde; Toplum
Ağız Diş Sağlığı ile ilgili etkinlikler, Bilimsel Programlar, Farkındalık Programları ve Yeni Mezunlar,
25-40-50-60-70 yıllık mezunlar için Sertifika Töreni yapılmaktadır.
Bu yıl da hafta kapsamında pandemi koşulları elverdiğince farkındalık çalışmaları yürütmeye
çalıştık. İlçe belediyeleri ile çeşitli billboard çalışmaları yaptık.
Toplumun ağız diş sağlığı konusunda farkındalığının artması için yıl boyunca çalışmalar yapmayı
hedeflemekteyiz. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Modyo TV ve
billboardların ağız diş sağlığı hakkında hazırlayacağımız içeriklere açılması önemli ve değerli bir
çalışma olacaktır.
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TALEPLERİMİZ
Modyo TV ve Bilboardlar yoluyla ağız diş sağlığı konusunda farkındalık yaratma çalışmalarının
tüm yıl boyunca sürdürülmesi için Oda ile işbirliği yapılmasını,
Sağlık çalışanlarının İSPARK ve İBB toplu taşıma hizmetlerinden yararlanma süresi Aralık ayı
sonunda bitiyor. Bu sürenin 6 ay daha uzatılması ve muayenehanelerde çalışan yardımcı
personelin de bu hizmetten yararlanabilmesi, bunun için de; İDO tarafından gönderilecek isim
listesine İBB tarafından Sağlık Çalışanı Kartı verilmesini,
Dişhekimleri ve yardımcılarının İBB sosyal tesislerinden indirimli olarak yararlanabilmesini,
2021 yılında tıbbi atık ücretleri belirlenirken pandemi nedeniyle dişhekimlerinin bu yıl düzenli
çalışmadığının, pek çok kliniğin kapalı olduğunun dikkate alınması ve ücretin dişhekimlerini
mağdur etmeyecek şekilde belirlenmesini,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye otobüsleri üzerinde, otobüs duraklarında ve reklam
panolarında haksız rekabet yaratabilecek ve Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine aykırı ağız ve diş
sağlığı ile ilgili reklamların yapılmasına izin verilmemesini,
Pandemi sonrasında Oda bilimsel toplantıları için belediye salonlarının kullanımında işbirliği
yapılmasını,
İstanbul bir dünya şehri ve bu şehir hepimizin. İstanbul’da yaşayanlardan; şehirle ilgili bilgisi ve
söz söyleme olanağı olan Meslek Odalarının; şehrin tasarım ve planlanma sürecine dahil edilerek
katkıda bulunabileceklerini düşünüyoruz. Bu önerimiz çerçevesinde; İstanbul planlama
ajansında temsilcimizin bulunmasını,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin evde sağlık hizmeti verdiğini biliyoruz. Sağlık hizmeti verilen
bu gruba yönelik koruyucu ağız-diş sağlığı konusunda eğitim, farkındalık oluşturma ve
koruyucu uygulamalar konularında Oda ile işbirliği yapılması,
2023 yılı Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100.yılı ve 2013 yılında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz
FDI (Dünya Dişhekimleri Birliği) Kongresi’nin 10.yılı olacak. 2013 yılında düzenlenen Kongreye
dünyanın 121 ülkesinden 20.000 dişhekimi, ağız diş sağlığı teknikeri ve hijyenist katılmıştı.
2023’te FDI Kongresi’nin yine İstanbul’da yapılabilmesi ve ICC yetmediği için daha büyük ve
yeni bir kongre merkezi yerinin gösterilmesini,
İstanbul Dişhekimleri Odası Arşiv, Kütüphane ve Müzecilik Komisyonu tarafından sürdürülen
çalışmalar kapsamında oluşturulan arşiv ve dişhekimliği mesleğinin tüm tarihsel mirasının
sergilenebilmesi hedefini taşıyan Dişhekimliği Müzesi’ne yer ve müzenin idamesi için personel
desteği verilmesini talep ediyoruz.
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