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Pedodonti nedir?
Pedodonti (çocuk diş hekimliği), 0-15 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı
olarak korunmasını, çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu
sorunların giderilmesini amaçlayan bir anabilim dalıdır. Pedodonti, bebeklik çağından
itibaren çocukların ağız-diş sağlığını ve çene-yüz bölgesi gelişimini takip ve tedavi eden, aynı
zamanda koruyucu önlemleri de içine alan diş hekimliği dalıdır.
Pedodontist Kimdir?
Diş hekimliği fakültesindeki tamamlanan eğitimin ardından Çocuk Diş Hekimliği Anabilim
Dalı’nda uzmanlık ya da doktora eğitimlerini tamamlamış olan kişiler Pedodontist (Çocuk Diş
Hekimi) olarak tanımlanmaktadır. Pedodontist , 0-15 yaş arası bireylerin diş tedavilerini
gerçekleştiren uzmanlaşmış diş hekimidir. Pedodontist’e gitmenin en büyük avantajı sizin için
çocuğunuzun diş hekimi korkusu olmadan bir masal dünyasının içindeymiş gibi tedavilerini
gerçekleştirebilecek olmasıdır. Bunun dışında Pedodontist diş ve çenelerin gelişimini analiz
ederek eğer büyüme paterninde bir sorun ya da bir yanlışlık varsa fonksiyonel tedavi ile
henüz gelişim devam ederken büyümeyi yönlendirerek bu sorunu ortadan kaldırabilir.
Böylelikle ileride ortodontik tedavi görülmesini gerek kalmaz yada iskeletsel olarak bozuk
olmasının önüne geçilmiş olur.
Çocuk dişlerinde hastalıkların belirtileri nelerdir?
Bebeklerde ve çocuklarda diş çıkarması, diş çürüğü veya travma sonucu diş ağrısı, huysuzluk,
uyku problemleri, iştahsızlık, kabızlık, ishal, tükürük akıntısında artış, kulaklarda ağrı veya
kaşıntı, ağız etrafında döküntüler, kilo alımının yavaşlaması veya kilo kaybı gibi belirtiler
verir.
Çocuklarınızı Diş Hekimine Nasıl Hazırlamalısınız?
Çocuklarınızı diş hekimine getirmeden önce yapılacak işlemler hakkında doğru bilgileri yalın
bir dille çocuğunuza aktarmanız kaygılarının azalmasını sağlar. Çocuklar ailelerinin
istemediği bir davranış sergilediklerinde genellikle aileler maalesef ‘uslu durmazsan doktora
götürürüm ya da doktor sana iğne yapar’ gibi cümleler sarf etmektedir. Bu durum çocukların
doktor veya diş hekiminden korkmasına neden olur. Çocukların doktor ya da diş hekimleriyle
ilgili daha önceden yaşamış oldukları kötü tecrübeler de kaygılarını arttırabilir. Bu gibi

durumlarda ailelerin tutum ve davranışları oldukça önem taşımaktadır. İlk muayene
randevularına gelmeden önce ailelerin dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:
 Tedavi öncesinde çocuğunuza “korkma, hiç acımayacak” gibi cümleler kurmayın. Bu
tür cümleler çocukların bilinçaltında acıyabileceği fikrini doğurabilir.
 Çocuğunuza diş randevusundan sonra hediye ile ödüllendirmeyin. Ödüllendirme
çocuğunuzun işlemi zor bir işlem olarak algılamasına neden olur ve ödül koymak
doğru bir motivasyon kaynağı değildir.
 Çocuğunuza geçmişteki diş hekimi koltuğundaki iyi veya kötü deneyimlerinizden
bahsetmemeniz daha yararlı olacaktır.
 Çocuğunuza; eğer doktora gitmezse dişlerinin daha çok çürüyeceği ve sonrasında iğne
yapılıp çekilmek zorunda kalabileceği gibi korkutucu cümleler kurmayın. Çünkü tüm
bu korkuttuğunuz işlemler bir gün çocuğunuzun gerek duyabileceği tedaviler olabilir.
 Diş hekiminin dişlerine bakmaktan başka hiçbir şey yapmayacağı konusunda da
çocuğunuza söz vermeyin. Bırakın çocuğunuz ve hekimi ilk randevu için yapılacaklara
beraber karar versinler.
 İlk randevunuz öncesinde çocuğunuzla birlikte diş hekimi ve tedavileriyle ilgili eğitici
ve doğru yönlendirici kitap, video ya da çizgi filmleri birlikte değerlendirmeniz
çocuğunuzun ne ile karşılaşacağını öngörmesini sağlar.

Çocuklarda Diş Tedaviler Nasıl Yapılır?
Koruyucu ve tedavi edici işlemler yapılırken; en önemli konuların başında hastaların korku,
endişe ve ağrı duymasının önlenmesidir. Pedodontinin uğraş alanı içerisinde; sağlıklı
çocukların yanı sıra, çeşitli sistemik hastalıkları ve engelleri bulunan çocukların tüm diş
tedavileri de yer almaktadır. Özel bakım gerektiren bu hastalar (kalp hastalıkları, diabetes
mellitus, böbrek hastalıkları, down sendromu gibi çeşitli sendromlar, otizm, spastisite,
cerebral palsy, zihinsel engellilik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, diş hekimi fobisi olan
çocuklar) ameliyathane şartlarında sedasyon veya genel anestezi altında tedavi edilirler.
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