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REYHANLI KAYMAKAMLIGI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :3307308511 00/8573559
Konu:flor Vernik Programı

11.08.2016

................................. MÜDÜRLÜGÜNE
REYHANLI

İlgi: Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğünün 10108/2016 tarihli ve 199 sayılı yazısı

İlgi yazı doğrultusunda; Sağlığın geliştirilmesi ve korunmasına yönelik 20 ı6-20 ı7
eğitim-öğretim yılında uygulanınası planlanan (Flor Vernik Programı) kapsamında ekte
gönderilen veli formunun 60 ayını doldurmuş Anasınıfı, İlkokul ı. ve 2. sınıf öğrenci
velilerine ulaştırılması, veliler tarafından doldurulup sınıf öğretmenlerinde muhafaza edilmesi
hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

M.Cemil TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
-ilgi yazı ve ekleri

DAGITIM:
ilgili Okul Müdürlüklerine

Fkktronik Ağ: reyhanli.mcb.gov.u
c-posta: reyhanli i i(i'hneb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: E.SİLLE
Tel: (O 326) 4[310 56

Faks: (O326) 413 3702

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmısnr. hup.vcvrnksorgu.mcb.gov.tradresinden 137c-cd16-306c-9120-2be3 kodu ile teyit edilebilir.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 68531273/100/8554128
Konu: Flor Vernik Programı

11.08.2016

KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğünün 10108/2016 tarihli ve 199 sayılı yazısı

İlgi yazı doğrultusunda; Sağlığın geliştirilmesi ve korunmasına yönelik 2016-2017
eğitim-öğretim yılında uygulanması planlanan (Flor Vernik Programı) kapsamında ekte
gönderilen veli formunun 60 ayını doldıırmuş Anasınıfı, İlkokull. ve 2. sınıf öğrenci
velilerine ulaştırılması, veliler tarafından doldurulup sınıf öğretmenlerinde muhafaza edilmesi
hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

Ek:
-İlgi yazı ve ekleri

DAGITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)

Fitnat Hanırn Cad. 14. Sok. Antakya
Elektronik Ağ: www.haraymeb.gov.ır
e-posta: hataymem(aıncb.güv.tr

Ayrıntılı bilgi için: A.TEKIN-VHKi.
Tel: (0326)2276868- ı127
Faks: (0326)227 (ıL) 69

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmışıır.lıttp:'ic'mıksorgu.mcb.gov.tr adresinden 4990-ffb9-30bb-b24S-9dec kodu ilc teyit edilebilir.
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HATAY ıı. MILLl EGiTiM ~10()ÜRLÜ(;(J~E

Sağhğın geliştirilmesi ve korunmasına yöndik 2016-2U17 eğitim ve öğretim yılında
uygulanması planlanan "Florid Vernik Programı" kapsanurıda ekıe gönderilen vef onarn
formunun 60 ayını doldurmuş una sınıfı. ilkokul L ve 2. sınıf ôğrl.'!nci velilerine ulaştmlması,
veliler tarafından doldurulup, gen dönüşünün sağlanması ve sınıf öğretmenlerinde muhafaza
edilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.
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HalK Sağlığı Müdürü
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FLORÜRLÜ VERNiK UYGULAMASI A\lDINLATILMIŞ ONAM FORMU
(lO..•. !20.... Eğitim Öğretim Yılı)

Bu forrn, T.C. Sağlık Bakarıhğı tarafından T.C Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği
içerisinde yürütülecek olan koruyucu ağız ve diş sağlığı çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilecek florürlü vernik uygulamaşı hakkında, öğrenci velilerine yönelik olarak
hazırlanmış aydınlanlmış onarn formudur.

Lütfen, fornu« dikkatlice oklıyımen, s()l'ularUuZl ve ııulıışılamayflll hususları ilgili diş
hekiıııilıelsağlı" personeliııe dalUş11Uz.

UYGULAMANIN GEREKÇELERi
1. AğıZ ve diş hastalıkları, toplumumuzda yaygın olarak görülen, genel sağlığı

eıkileycbilen ve koruyucu öruemlerle engellenebilen hastalıklardır.
2. Çocuklarda en yaygın ağız ve diş hastalığı olan diş çürükleri ile ilgili tedbirlerin

küçük yaşlarda alınması gerekmektedir.
3. Diş çürüklerinden korunmada; sağlıklı beslenme, düzenli diş fırçalama, diş hekimi

kontrolü ve tl~rLir uygulamalarının birlikte gerçekleştirilmesi çok önemlidir,
4. Diş yüzeyine uygulanan florürün, çürük oluşumunu önleyici etkisi bilimselolarak

kanıtlanmıştır. Her yaşuı güvenle kullanılabilen florürlü vernik, okullarda uygulanabilecek en
uygun koruyucu yöntemlerden biridir.

5. Bu programda, diş yüzeyine sürüldüğünde ıükürük ile temas ederek kısa sürede
serıleşen florürlü vernik kullanılacaktır.

6. Florürlü vemik 6 aylık aralarla yılda iki kez, çürük risk düzeyi yüksek olan
çocuklarda ise 3 aylık aralada yılda dört kez uygulanabilir.

UYGULAMANIN BASAMAKLARı
1, Uygulama öncesinde öğrencilere diş fırçalama eğitimi verilir. Her öğrencinin, kendi

diş fırçası ve macununu kullanarak, doğru ve etkin bir şekilde dişlerini fırçalamalan sağlanır.
2. Florürlü veralk uygulaması. bir diş hekirni tarafından ya da diş hekiminin

gözetiminde, konu hakkında eğitim almış ebe, hemşire ve sağlık memuru tarafından
gerçekleştiri lir.

3. Tek kullanımlık ambalajlarda bulunan Borürlü vemik, tek kullanımlık uygulama
fırçası yardımıyla diş yüzeyine sürülerele uygulanır. Her çocuk için bir florürlü veraik ürün
paketi kullanıhr, uygulama sonrası kalan ürüne ait paket "Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği' ne" uygun şekilde benaraf edilir,

4. Uygulamadan sonra, öğrencinin, 1 saat süreyle hiçbir şey yiyip içmernesi,
sonrasında da 4 saat boyunca sert ve sıcak yiyecek-içeceklerden uzak durması sağlanır.

5. Fforürlü vernik uygulamasının yapıldığı gün dişler firçalanmamalı, ertesi sabah
kahvaludan sonra fırçalanmalı ve düzenli olarak, her gün. kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan
önce, günde 2 kez fırçalamanın yapılmasına devam edilmelidir,

FLORÜRLÜ VERNİGİN UYGULANMfAVACACI ÇOCUıa..AR
1. Alerjik reaksiyonu bağlı olarak hastaneye yatmış olan ve astım rahatsızlığı olan,
2. Reçine ve çam fıstığına bağlı bilinen alerjisi olan,
3. Vücudunda döküntüsü olan ya da dudaklarmda, ağız içinde, dilinde ve dişetinde

yarası bulunan.

Iıvrakın ~kkın.ııııl< 1Il1t"lll ~'ıı'ı:tinehtıp.d.:-bcl~c.>Ilı.ılık.gm'.ır aJn',lI\dCll hiı: ..ac l 1·".;<),I-..ıbaS-i\h'h:-,,~35 19licı,d5'1k"mı ilc ni~.;lıilır;;'ı",.
Bu belge 5U7() sayılı ddaroııjk im"a kanıına g....·c gu"enli clcktmuık imi'.a ik iııı"illarıı!ıı~"r, 1
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FLORÜRLÜ VERNIl{ UYGULAMASı AYDıNLATıLMıŞ ONAM fORMU
(20.... 120 .... Eğitim Öğretim Yıh)

4. Soğuk algınlığı, grip veya suçiçeği gibi hastalıkları geçirmekte olan çocuklara
Ilorürlü vernik uygulaması yapılmamalıdır.

UYGULAMADA KARŞILAŞILABİLECEK YAN ETKİLER
ı. Uygulama esnasında öğürme refleksine bağlı olarak nadiren bulantı veya kusma

gelişebilir.
2 Reçine veya çam fistığr alerjisi olan çocuklarda aletjik reaksiyonlanı ıastlanabitir.

Alerjik reaksiyonlar. ağız içinde kabartılar şeklinde görülebilir.
3. Astım hastalarında çok nadir olarak nefes darlığı gelişebilir.

ÖNERI: Florürlü vcrnik uygulaması sonrasında beklenmeyen bir etki görüldüğü
takdirde vernik, diş fırçası ve diş ipi kullanılarak diş yüzeyinden temizlenir ve ıiık su ile ağız
çalkalatılarak çocuğun tükürmesi sağlanı r. Sonrasında çocuğun en yakın sağlık merkezine
gôrürülıuesi önerilir.

Yukartdaki bilgileri eksiksiz olarak Okııdııll! Ile alt/adım. Çocuğuınan gene! sağlık
dıırımumaa meydaı,lf g'!lecek (feğ;~iklikleribildiı'eceğimi kabu! ediyorum.

Ve/isi oldıığum !Ikokulu sınıfında bulunan
Oğlııltlllcızıın 'in dişlerine floriirlii verıılk
uygu/all/tlasUl«;

o izilı IHtriYQrultl.

D Iıiıı vermiyorum. (Nedeliini işaretieyiniz).
O Çocuğumun alerjisi var.

O Zararlı olduğunu düşünüyorum.

O Fnydalı olduğunu düşünmüyorum.

O Yeterince bilgi sahibi değilim.

O Okul dışında florürlü vcrnik uygulamasını çocuğurna düzenli olarak
yapunyorum.

Son tl ay ~erisinde florürlü vct"l1ikljel uygulaması yapıldı ise uygulama tarihini
gün, ay, yJl olarak yazınız: .1••. ..1 .

.Bilgi/elltlirmevi vgtll1l11; Veliilin:

Adı V~ SOYf1dı : Adı ve Soyadı:

Tarih Tarih

Imza İmza :
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