Erken yaşlarda yapılan muayeneler hakkında
bilinmesi gerekenler
Çocuğunuz, özellikle erken yaşlarda birçok yönde gelişim

Altı yaşına kadar tüm çocuklar erken tanı muayenelerinden

gösterir. Muhtemel hastalıkların ve gelişim geriliğinin

geçmelidir. Aileler bu konuda, zamanı geldiğinde eyalet

tanımlanabilmesi ve tedavi edilebilmesi adına çocukların

aile ofisi tarafından davet edilir.

düzenli olarak muayene edilmesi önerilir. Bu tür tedbirler,
çocuğunuzun sağlık bakımının önemli bir parçasıdır.
Ücretleri ise sağlık sigortası tarafından karşılanır.

Çocuk doktorunun muayenehanesine bu davetiye ile birlikte başvurunuz. Muayenehanede bu davetiye mühürlenir ve
ilgili makama geri gönderilir. Yapılan erken tanı muayenesi

Çocuk doktoru, çoğunuzun sağlıklı ve yaşına uygun olarak

ile ilgili makama ilgili herhangi bir onay yazısının ulaşma-

gelişip gelişmediğini erken yaşlardan itibaren kontrol eder.

ması durumunda, bir hatırlatma mesajı alırsınız. Yine cevap

Muayene sonuçları size bildirilir.

gelmezse, ilgili yerel merkezler bilgilendirilir. Bu merkezler,

Her muayenede çocuğunuzun gelişimi hakkında konuşup,
özellikle koruyucu aşı, beslenme ve kazaların önlenmesi
gibi konularda soru sorabilirsiniz.

sizin veya çocuğunuzun desteğe ihtiyacı olup olmadığını
kontrol eder.
Diş muayeneleri (UZ) ile ilgili, diş hekiminizden çocuğunuzun diş bakımı, diş çıkarma, emzik, biberon ve bardak

Lütfen bu muayene fırsatlarını değerlendiriniz!

kullanımı, diş için sağlıklı beslenme ve tabii ki ilk dişlerle
ilgili diğer tüm sorularınız hakkında tavsiyeler alacaksınız.
Her altı ayda bir diş hekimine gidilmesi önerilir.

Hangi muayene?

Ne zaman?

Hangi tetkikler yapılır? Hangi konuda tavsiyeler verilir.

U1

Doğumdan hemen sonra

– Solunum ve kalp fonksiyonu
– Kilo ve boy
– Reﬂeksler

Ne zaman?

3. ila 10. gün

– İç organlar ve duyu organları
– Beslenme
– Metabolizma hastalıklarının erken tanısı
– Yeni doğan işitme taraması

U3

4. ila 5. hafta

– Beslenme durumu
– Kalça eklemleri
– Göz reaksiyonu, işitme yetisi
– Aşı tavsiyeleri
– Ağlama ve uyuma

U4

3. ila 4. ay

– Fiziksel aktivite
– Görme ve işitme yetisi
– Büyüme
– Kaza önleme
– Koruyucu aşılar

Hangi muayene?

Ne zaman?

Hangi tetkikler yapılır? Hangi konuda tavsiyeler verilir.

U5

6. ila 7. ay

– Fiziksel gelişim, fiziksel aktivite
– Beslenme
– Davranış, ağlama
– Koruyucu aşılar

UZ 1a

U6

Diş doktorunda ilk muayene

– Ebeveynlerin çocuğun diş bakımı ile ilgili bilgilendirilmesi

6. ila 9. ay

– Diş çıkarma hakkında tavsiyeler

10. ila 12. ay

– fiziksel gelişim, ilk adımlar

(yakl. 1. yaş)

– Konuşma gelişimi
– İşitme ve görme
– Davranış
– Koruyucu aşılar

UZ 1b

Diş hekimi muayenesi

– Emzik, biberon ve bardak kullanımı

15. ila 18. ay

– Diş sağlığını koruyucu beslenme alışkanlığı ile ilgili
tavsiyeler

U7

21. ila 24. ay

– Fiziksel ve zihinsel gelişim

(yakl. 2. yaş)

– Duyu organları
– Konuşma gelişimi
– Koruyucu aşılar

UZ 2a+b

U7a

Diş hekimi muayenesi

– Süt dişleri artık tamamlandı

24. ila 30. ay

– Ağız için hijyeni ile ilgili tavsiyeler

34. ila 36. ayda

– Fiziksel ve zihinsel gelişim

(yakl. 3. yaş)

– Konuşma gelişimi
– Davranış

UZ 3a+b

Diş hekimi muayenesi

– Diş fırçalama tekniği ile ilgili bilgi

36. ila 42. ay
U8

46. ila 48. ay

– fiziksel gelişim ve beceri

(4. yaşa yakın)

– İşitme ve görme testleri
– Konuşma gelişimi
– İletişim yeteneği ve bağımsızlık

UZ 4a+b

U9

Diş hekimi muayenesi

– Diş ve çene deformasyonu açısından kontrol

48. ila 54. ay

– Çürük riski değerlendirmesi

60. ila 64. ay

– Duruş, esneklik, el becerisi

(yakl. 5. yaş)

– İşitme ve görme
– Dil gelişimi ve davranışı
– Aşıların tam olup olmadığını kontrol etme

UZ 5a+b

UZ 6

Diş hekimi muayenesi

– Flüoiritleme tavsiyesi

60. ila 66. ay

– Kalıcı dişlerin çıkarılması

Diş hekimi muayenesi

– Kalıcı dişler için koruyucu tedbirler

yakl. 6. yaş

Diş değişimi hakkında bilgi

