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Uygulamalan 

.. .... .. ..... ...... .. AN OKULU/iLKOKUL MODURLUCUN E 


ilgi : il Sagllk MLidlirli.igti nu n 19.02.2018 tarih ve 904 saydJ YUZISI. 

il gi yazl dogru ltusunda il Sagllk MOdurltigu tarafll1dan 20 17-2018 egitim bgrctim 
yrlll1da 60 ayml doldum1U~ anasll1tfi bgrencileri ile ilkokul birinci , ikinci ve (h;:Lincu s1I11f 
bgrencilerine florLirlti vernik uygu l ama~tna ba~lanacagl belirt ilm klc oIup. konu ile ilgili 
okulunuz bgrenci ve velilerine gerekli bilgilendirmenin yaptlarak; ckte gbndcrilen II F10rti rlli 
Vernik UygulamasJ Ayd1l1 1attlml~ Onam Formu" araclligtyla vcl i onaylannm aimmusl 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Murat (,OBA 

MLidur a. 
Milli Egitim Sube Mlid li ru 

Eki: 


1-Yazl ve Ekleri (3 Adet) 


Dagltlm: 

Anaokulu ve ilkokul Mud. 
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Konu :Koruyucu Aglz ve Di~ Sagligl AILE HEK. VE TOP .sMiHIZ$B 

CINSIUygulamalan ill EVRAK 

II 1IIII II IIIIImlllllii II 111111111111 III III 

MU~ iL MiLLI EOiTiM MUDURLUOU'NE 

Kurumumuzun 2014-2017 yilian arasmda yapacagl faaliyetleri kapsayan Stratejik Planmda 
"Koruyucu aglz ve di~ sagligl hizmetlerini geli~tirerek stirdtim1ek" yer almaktadlr. Bu dogrultuda 2017

2018 egitim ogretim yilmda, koruyucu aglz ve di~ sagligl c;ali~malan kapsammda 60 ayml doldurmu~ 
olan ana slnlfl ogrencileri ile ilkokul birinci, ikinci ve uyuncu slnlf ogrencilerine koruyucu florurlu vemik 
uygulamasma ba~lanacaktlr. ilimiz genelinde bulunan okul yoneticilerinin, ogretmenlerinin ve 60 ayml 
doldurmu~ olan ana slnlfl ogrencileri ile ilkokul birinci , ikinci ve uC;Uncli slnlf ogrencileri ebebeynlerinin 
konu hakkmda bilgilendirilmesi ve yaZlmlz ekinde gonderilen "Florur/U Vemik Uygulamasl 
Aydmlatilml~ Onam Formu" araclliglyla ivedi olarak velilerin onaylanmn almmasl hususunda; 

Geregini bilgilerinize onemle rica ederim. 

Vali Yardlmcisl 

EKLER: 
I-FlorUrlu Vemik Uygulamasl Aydmlatilml~ Onam Formu 

Adres: il SaglIk MOdOrlogo Vilayet BinaSI Kat/4 MUS Aynnr", Bilgi iyin irt ibat 

Irtibat Tlf: (436)2121201 - 212 0167 Fax: (436) 212 32 87 Deniz KARAG UZEL 

http:99962567-4.49.01.00


FLORi)RLU VERNiK UYGULAMASI 

AYDINLATILMI~ ONAM FORMU 
Sayfa No : 1/2 

BiRiMlBOLUM TOPLUM SAGLIGI HizMETLERi VE EGiTiM OAiRE BASKANLIGI 
MUS iL SAGLIK MUOURLOGU 

2017 - 2018 EGiTiM - OGRETiM YILI 

Bu form, T.C . Sagllk Bakanhgl tarafmdan T.C.Milli Egitim Bakanhgl ile i~birligi iyerisinde yUrUtUlecek 

olan koruyucu aglz ve di~ sagllgl yall~malan kapsammda geryekle~tirilecek florUrlU vernik uygulamasl hakkmda, 
ogrenci velilerine yonelik olarak haZirlanml~ aydmlatdml~ onam formudur. 

Lutfen, formu dikkatlice okuyunuz, sorularmlZl ve anla~llamayan hususlan ilgili di~ hekimine/saghk 

personeline daDl~mlz. 

UYGULAMANIN GEREKC;ELERi 
I. Aglz ve di~ hastahklan, toplumumuzda yaygm olarak gorUlen, genel sagllgl etkileyebilen ve koruyucu 

onlemlerle engellenebilen hastallklardlr. 

2. <;:ocuklarda en yaygm aglz ve di~ hastahgl olan di~ yUrUkleri ile ilgili tedbirlerin kUyUk ya~larda 
allnmasl gerekmektedir. 

3. Oi~ yUrUklerinden korunmada; saglJkll beslenme, dUzenli di~ flryalama, di~ hekimi kontrolU ve florUr 
uygulamalarmm birlikte geryekle~tirilmesi yok onemlidir. 

4. Oi~ yUzeyine uygulanan florUrUn, yUrUk olu~umunu onleyici etkisi bilimsel olarak kanltlanml~tlr. Her 
ya~ta gUvenle kullandabilen florUrlU vernik, okullarda uygulanabilecek en uygun koruyucu yontemlerden biridir. 

5. Bu programda, di~ yUzeyine sLirUldUgUnde tUkUrUk ile temas ·ederek klsa sUrede sertle~en florLirJU 
vernik kullamlacaktlr. 

6. FlorLirlU vernik ydda iki kez (3-6 ayhk periyotlarla uygulanabilir), yUrUk risk dUzeyi yUksek olan 
yocuklarda ise ydda dort kez uygulanabilir. 

UYGULAMANIN BASAMAKLARI 
I. Uygulama oncesinde ogrencilere di~ flryalama egitimi verilir. Her ogrencinin, kendi di~ flryasl ve 

macununu kullanarak, dogru ve etkin bir ~ekilde di~lerini flryalamalan saglanlr. 
2. FlorUrlU vernik uygulamasl , bir di~ hekimi tarafmdan ya da di~ hekiminin gozetiminde, konu hakkmda 

egitim alml~ ebe, hem~ire ve sagllk memuru tarafmdan geryekle~tirilir. 
3. Tek kullanlmhk ambalajlarda bulunan florUrlU vernik, tek kullanlmllk uygulama flryasl yardlmlyla di~ 

yUzeyine sUrUlerek uygulamr. Her yocuk iyin bir florUriU vernik UrUn paketi kullandlr, uygulama sonrasl kalan 
UrUne ait paket "Tlbbi Atlklann KontrolU Yonetmeligi ' ne" uygun ~ekilde bertaraf edilir. 

4. Uygulamadan sonra, ogrencinin, 1 saat sUreyle hiybir ~ey yiyip iymemesi, sonrasmda da 4 saat 
boyunca sert ve slcak yiyecek-iyeceklerden uzak durmasl saglamr. 

5. FlorUrlU vernik uygulamasmm yapJldlgl giin di~ler flryalanmamah, ertesi sabah kahvaltldan sonra 
flryalanmall ve dUzenli olarak, her gUn, kahvaltldan sonra ve gece yatmadan once, gUnde 2 kez flryalamanm 
yapdmasma devam edilmelidir. 

FLORURLU VERNiGiN UYGULANAMAYACAGI C;OCUKLAR 
I. Alerjik reaksiyona bagII olarak hastaneye yatml~ olan ve astlm rahatslzl!gl oIan, 
2. Reyine ve yam flstlglna bagh bilinen alerjisi olan, 
3. VLicudunda dokUntUsU olan ya da dudaklannda, aglz iyinde, dilinde ve di~etinde yarasl bulunan, 
4. SUyiyegi gibi dokUntUIU hastaiJklar geyirmekte olan yocuklara florUrlii vernik uygulamasl 

yapllmamalldlr. 

BiLGiLENDiRMEYi Y APAN VELi 

FOllTSHDB/OO 
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FLORURLU VERNiK UYGULAMASI 

A YDINLA TILMI~ ONAM FORMU Sayfa No: 2/2 

BiRiM!BOLUM TOPLUM SAGLIGI HizMETLERi VE EGiTiM OAiRE BASKANLIGI 
MUS iL SAC;LIK MUOURLUC;U 

UYGULAMADA KAR~ILA~ILABiLECEK YAN ETKiLER 
1. Uygulama esnaslnda ogurme refleksine bagll olarak nadiren buJantl veya kusma geli~ebilir. 
2. Reyine veya yam flstlgl alerjisi olan yocuklarda alerjik reaksiyonlara rastlanabilir . AJerjik 

reaksiyonlar, aglz iyinde kabartiiar ~eklinde gorulebilir. 
3. Astlm hastalannda yok nadir olarak nefes darlIgl geli~ebilir. 

ONERi: FlorurlU vernik uyguJamasl sonraslnda beklenmeyen bir etki goruldugu takdirde vernik, di~ flryasl 
ve di~ ipi kullanI1arak di~ yuzeyinden temizlenir ve 11Ik su ile aglz yaJkalatiiarak yocugun tlikurmesi saglanlr. 
Sonraslnda yocugun en yakm saglIk merkezine goWrulmesi onerilir. 

Son 6 ay iyerisinde florurlU vernik/jel uygulamasl yapiidl ml? 

Evet D HaYlr D 

UyguJama Tarihi : .. . .I ... I .. . .. . 

Velisi oldugum ...... .. .. .ilkokulu ..........slmflRda bulunan oglum/kJZIm 


....................................................... 'in di~lerine floriirlii vernik uygulanmaslRa; 


D izin veriyorum. 

D izin vermiyorum. (Nedenini i$aretleyiniz). 

o <;:ocugumun alerjisi var. 

o ZararlI oldugunu du~unuyorum. 

o Faydall oldugunu du~unmuyorum. 

o Yeterince bilgi sahibi degilim . 

o Okul dl~lnda florurlu vernik uygulamaslnl yocuguma duzenli oJarak yaptmyorum. 

Yukandaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve anladlm. <;ocugumun genel saghk durumunda 

meydana gelecek degi~iklikleri bildirecegimi kabul ediyorum. 

BiLGiLENDiRMEYi Y APAN VELi 

FOllTSHDB/OO 


