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DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

 

T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi 
Başkanlığı tarafından COVID-19 salgının devam etmesi ve seyri dikkate alındığında diğer 
sağlık birimlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı birimlerinde de hizmet sunumunun 
başlaması ve tedavi gereksinimlerinin kontrollü olarak karşılanabilmesine ilişkin 20.10.2020 
tarih ve 135 sayılı bir yazı yayınlanmıştır. 

  

Bilgilerinizi rica ederim. 

  
 

Saygılarımla, 
  
  
  
 
 
                                                                                                          Gülay Özdoğan 
                                                                                                Türk Dişhekimleri Birliği 
                                                                                                         Genel Sekreteri  
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DAĞITIM YERLERİNE 
 
 

 İlgi  : a) 17.03.2020 tarihli ve E.546 sayılı “Elektif işlemlerin ertelenmesi ve diğer alınacak 
tedbirler” konulu yazımız.  

b) 07.06.2020 tarih ve E. 1200 sayılı “COVID-19 Normalleşme süreci ve alınacak 
tedbirler” konulu yazımız.  

 
Bilindiği üzere; COVID-19 pandemi sürecinde Bakanlığımız tarafından Bilim 

Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçilmiştir. Bu 
kapsamda; ağız ve diş sağlığını ilgilendiren sağlık hizmetleri konusunda da bazı tedbirler 
alınmış olup, süreç içerisindeki değişiklikler göz önünde bulundurularak ilgi (a) ve (b)’de 
kayıtlı yazılar ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

 Ancak, pandeminin devam ediyor olması ve seyri dikkate alındığında diğer sağlık 
birimlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı birimlerinde de hizmet sunumunun başlaması ve 
tedavi gereksinimlerinin kontrollü olarak karşılanabilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; Dünya 
Sağlık Örgütü’nün önerileri ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda alınacak 
önlemler ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunumunun devam edebilmesi açısından aşağıdaki 
hususlara yönelik çalışmaların tamamlanması gerekmektedir. 

1. Fiziksel kapasitenin etkin ve verimli kullanımı, artan tedavi gereksinimlerinin 
karşılanabilmesi ve personel verimliliğine ilişkin eylem planları belirlenmelidir. Bu amaçla; 
mevcut personel ve ünit kapasiteleri göz önünde bulundurularak çalışma saatleri yeniden 
düzenlenmeli ve gerekli görüldüğü takdirde vardiyalı çalışma takvimi belirlenerek İl Sağlık 
Müdürlüklerine aylık olarak gönderilmelidir. 

2. Filyasyon çalışmaları kapsamında yapılan görevlendirmelerde ağız ve diş sağlığı 
hizmeti veren kurumlardan görevlendirilecek personel sayısı, ilgili başhekimliklerle koordineli 
olarak ve poliklinik hizmetlerini aksatmayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.  

3. Tüm kurumlarda triaj birimleri oluşturularak hastaların aciliyet durumlarının tespiti 
ve ilgili birimlere yönlendirilmesi sağlanmalı, böylece bina içerisinde oluşacak hasta 
yoğunluğunun önüne geçilmelidir. Mümkün olan durumlarda triaj birimleri öncelikli olarak 
uzaktan iletişim yöntemleri (telefon, internet gibi interaktif yöntemler ile) kullanılarak hizmet 
verecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu birimde hastane kapasitesine uygun sayıda personel 
görevlendirmesi yapılmalıdır.  

4. Acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetleri kapsamında tanımlanmış olan vakalarda; 
kanal tedavisi, diş çekimi, protez tamiri, düşmüş/kırık dolgu yenilenmesi, kron/köprü 
simantasyonu vb. dental müdahalelerin mümkünse aynı seans içerisinde, değilse mümkün olan 
en az sayıda tedavi seansında yapılmasını sağlayacak şekilde randevu planlaması yapılmalıdır.  
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5. Sağlık kuruluşunda acil ve zorunlu tedaviler hariç tüm tedavi hizmetleri randevulu 

olmalı ve kurumlardaki randevusuz hasta girişi en aza indirgenmelidir. MHRS randevularının 
düzenlenmesi, aynı seansta tedavi işlemlerinin ve tedavi sonrası ortam dezenfeksiyonunun 
yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde, başhekimlikler tarafından yapılmalıdır.  

6. Gerekli hallerde uzmanlık branşına bakılmaksızın tüm hekimlerin yoğunluk olan 
birimlerde görevlendirilmesi yapılmalı, bu sayede mevcut iş gücünün etkin kullanımı 
sağlanmalıdır. 

7. Nöbet hizmetlerinin planlanması; aktif diş hekimi sayısı, ulaşılabilirlik, yardımcı 
personel sayıları ve hasta potansiyeli değerlendirilerek il sağlık müdürlüklerince yapılmalıdır.  

8.  Diş protez laboratuvarlarında çalışan personel sayısı, hasta yoğunluğu ve iş kapasitesi 
göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir.  

Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi ve ağız ve diş sağlığı 
hizmeti sunulan tüm sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi hususunda;  

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.  
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ahmet TEKİN 
Bakan a. 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 
 
 
 
 
DAĞITIM:  
Gereği:       Bilgi: 
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)   Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK)  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne  
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına  
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