
SAĞLIKLI ÇOCUKLAR 

MUTLU AİLELER PROJESİ



PROJENİN AMACI

Okul Sağlığı Kapsamında tüm Ana Sınıfı, İlköğretim 
1.- 4. sınıflar arası öğrencilerinin genel sağlık 

taraması



Öğrencileri, öğretmen ve okul çalışanlarını sağlıklarını etkileyen olumsuz faktörlerden

korumak

Okullarda, özellikle okula yeni başlayan öğrenciler başta olmak üzere, bölgesel

özellikler de dikkate alınarak, genel muayene ve hastalık (görme, işitme, enfeksiyon

hastalıkları, paraziter hastalıklar, gelişme geriliği, sakatlıklar, kalp hastalıkları, diş

hastalıkları vb.) taramaları

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek

Öğrenci, Öğretmen, Okul Çalışanları ile Velilere gerektiğinde koruyucu ve önleyici sağlık
tedbirleri konularında eğitim vermek

GENEL AMACI



Düzenli fırçalama eğitimi ( günde en az 1 kere akıllı fırçalatmak )

Öğretmen-velinin ağız ve diş sağlığı konusunda dikkatini çekebilmek, tabandan destekli bir 

çürükten KORUYUCU MODEL oluşturabilmek

Ağız ve diş sağlığı konusunda; yılda 2 defa fırça ile flor vernik uygulama işlemi yapmak, 

anasını sonrası ilköğretim dördüncü sınıfa kadar yılda en az 2 kez flor jel uygulaması 

yapmak

Öğrencilerin yeni çıkan birinci azı dişlerini kuvvetlendirmek, mevcut çürüklerin çürüme 

hızlarını azaltabilmek



Okul sağlığı hizmetleri, birey, aile, toplum ve sağlık profesyonellerinin işbirliğini 

gerektiren halk sağlığı hizmetidir. Ekip çalışması ile başarılır. İlimizde 2014-2015 Eğitim 

döneminde  7.462 anasınıfı, 45.946 ilköğretim 1 ve 4 sınıf öğrencisi  eğitim görmektedir. 

Ülkemizdeki ekonomik şartların değişmesi ve köyden kentlere göç olaylarının artması

nedeniyle şehir nüfusları artmış köy nüfuslarında hissedilir düzeyde azalmalar olmuştur.

Şehir nüfusları artışına bağlı olarak öğrenci sayılarının artışı ve orantılı olarak okul-

derslik sayısı artırılamadığından 25-30 kişilik sınıflarda 35-40 öğrenci öğretim

görmektedir. Toplu yaşanılan yerler olan okullarda risk oluşturan hastalıkların önlenmesi

ve küçük yaşta tespit edilerek hastalıkların erken dönemde tedavilerinin sağlanması önem

arz etmektedir.

GEREKÇELER



Öğrencilerin çokluğu nedeniyle öğretmenlerin öğrencilerle iletişim kurma veya gözlemleme

imkanları azalmıştır. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencinin başarısı, sağlık durumu ve ailesi

ile olan ilişkilerini takibi, kalabalık sınıflarda öğrencinin görme – işitme ve büyüme

problemini öğretmenin fark etmesi zorlaşmıştır. Ayrıca ilimizde 2013-2014 eğitim döneminde

ilköğretim öğrencilerinde yapılan ağız ve diş sağlığı çalışmalarında toplam 8.176 birinci sınıf

öğrencisinin; 17.060 çürük diş, 933 kayıp diş, 1.424 dolgu dişi olduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin olası sağlık sorunlarının erken tespit edilerek koruyucu ve önleyici tedbirlerin

alınması, öğrencilerin başarılarının yüksek tutulması için okullarda genel sağlık taramaların

yapılması gerekmektedir.



Öğrenci Muayene Uygulamasında 
Yapılan Hizmetler

 Kişisel bilgilerin kaydı Öğrenci bilgileri( cinsiyet, yaş, boy ve kilo belirlenmesi ölçümü)

 Kan basıncının ölçülmesi  (tansiyon, nabız alımı)

 Göz muayenesi ( görme keskinliği, şaşılık, renk körlüğü...)

 PPD (tüberküloz açısından değerlendirme)

 Diş muayenesi (çürük süt dişi, dolgulu süt dişi, çürük kalıcı diş, dolgulu kalıcı diş ve çekilmiş 

kalıcı sayısı, şekil bozuklukları, diş fırçası kullanma alışkanlığı…)

 Göz muayenesinin yapılması(şaşılık, görme keskinliği, …)

 Fizik Muayene(Saçlı deri(bit, mantar…), deri, kulak, burun, boğaz, boyun(guatr..), 

göğüs(skolyoz…), akciğer, kalp(anomali, üfürüm..), karın, ürogenital sistem(inmemiş testis…), 

ekstremite(atrofi, topallık…)….

 Ruhsal olarak değerlendirilmesi

 Aşılama yapılması

 Sağlık risklerine göre erken tanı programlarını planlamak

 İleri tanı ve tedavi gerekiyorsa ilgili kuruma sevk etmek

 Öğrenci ve velileri sağlık kuruma/hekime başvuru konusunda danışmanlık yapmak sonuçları 

izlemek



PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİ, 
KURUM VE KURULUŞLAR



Proje Üst Kurulu

Dr. Sare DAVUTOĞLU

Başbakan Eşi

İl Sağlık 
Müdürlüğü

Halk Sağlığı 
Müdürlüğü

Afyonkarahisar 
Belediyesi

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü

Berrin GÜNER

Vali Eşi



Vali Yardımcısı

A.K.Ü. Diş Hekimliği 
Fakültesi

AKÜ Sağlık 
Yüksekokulu

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü

Halk  Sağlığı 
Müdürlüğü

Proje Yürütme Kurulu



Kaymakam

İlçe Toplum 
Sağlığı Merkezi 

Başkanı

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü

İlçe Proje Yürütme 
Kurulu



Halk Sağlığı 
Müdürü

Destek Hiz. Şube 
Müdürü

Çevre ve Çalışan 
Sağlığı Şube 

Müdürü

T.S.H. Şube 
Müdürü

Proje Sekretaryası 
Raporlama



Proje Kapsamında İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Afyonkarahisar
Valiliği

Halk Sağlığı 
Müdürlüğü

Kaymakamlıklar

Belediyeler
İl Milli Eğitim 
müdürlüğü

Afyon Kocatepe

Üniveristesi



Projenin Hedef Kitlesi

SAĞLIKLI BEDEN 

VE 

SAĞLIKLI DİŞLER

ANASINIFI ve İLKÖĞRETİM 1.SINIF 
ÖĞRENCİLERİ

VELİLER – ÖĞRETMENLER 



PROJENİN İŞLEYİŞİ, İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME



Proje üst kurulu tarafından faaliyetlerin başlatılması

Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe teşkilatlarından projenin

yürütülmesi için personellerin görevlendirilmesi sağlanır

Tarama yapılacak okulların tespiti ve Program takvimi Halk Sağlığı

Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte oluşturulur.

Uygulama yapılacak 5-12 yaş grubu öğrenci grubu belirlenir. Yılda bir defa her

öğretim döneminde genel tarama muayenesi yapılır.

Taramada kullanılacak dokümanlar ve formlar hazır hale getirilir. Diş taraması

haricindeki muayenelerin yapılması için öğrenciler velileri ile aile hekimine

yönlendirilir.

İlçelerde İlçe yürütme kurulu tarafından faaliyetlerin başlatılması



İlçelerde 1 Pratisyen Hekim, 1 Diş Hekimi, 1 Psikolog veya Çocuk Gelişim Uzmanı ve 2

Yardımcı Sağlık Personelinden oluşan ekipler kurulur (yoğun ilçelerde ekip sayısı

artırılabilir).

Ekipler için yeterli sayıda hizmet aracı, eğitim için yeterli miktarda 

materyal sağlanır

Eğitim esnasında telefonları alınan öğretmenlerin en az biri yada okul müdür yardımcısı 

uygulamadan 1-2 gün önce aranarak haberdar edilir.

Öğretmen ve Velilere uygulama hakkında bilgi verilir.  

AKÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri uygulamanın yapılacağı günlerde

faaliyete katılır



Yardımcı Sağlık Personeli tarafından Okulun çevre ve fiziki şartlarının hijyen yönüyle 

değerlendirilmesi yapılır. Gerektiğinde belediyeler ile işbirliği yapılır.

Tarama sonucunda tedavi  ihtiyacı görülen öğrencilerin 2. basamak sağlık kuruluşlarına 

sevk edilmesi için yönlendirmenin yapılması

Çalışma sonrası istatistik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi





MEB ile Sağlık Bakanlığı arsında 25.09.2006 tarihinde imzalanan Okul Sağlığı protokolünün

uygulama esaslarının 5. ve 6. maddesine göre Milli eğitim müdürlüklükleri iletişimden, formların

çoğaltılmasından, sağlık personeli için taşıt, eğitim için araç, gereç sağlanması sorumludur.

Kullanılacak olan ;

 Sarf Malzemeler (kırtasiye, eldiven abeslang vb.) 

 Flor Jel ve Vernik 

 Taşıt giderleri (yakıt) 

 Personel giderleri (yolluk) 

Birim fiyatları ve tüketim miktarları hesaplanacaktır.

BÜTÇE



SAĞLIKLI ÇOCUKLAR, 
GÜÇLÜ TÜRKİYE 



ARZ EDERİM


