FDI Dünya Ağız ve Diş Sağlığı Federasyonu dünyada genelinde insanların sağlık
ve refahına adamış dişhekimliği mesleğinin korunması ve oral hastalıkların
kontrolü, tedavisi ve engellenmesi yönünde gelişim gösterilmesinde dünya
çapında sestir.
DİŞHEKİMLİĞİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ DERHAL ELE ALINMALIDIR
Antibiyotik modern tıbbın köşe taşıdır.
ölümcül

Sürdürülebilir kalkınmanın ön safta yer alması gereken

hastalıklardan korunmak için hayatidir. Antibiyotikler,

bir çağda yaşıyoruz ve gelecek nesillerin ihtiyaçları ve

kemoterapi, organ nakli ve diğer cerrahi işlemlerin

güvenlikleri

için

risklerini de azaltmaktadır. Diş enfeksiyonu bulunan

alınmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) antibiyotik

hastalar için de etkili antibiyotikler çok önemlidir. Kan

direnci için küresel bir eylem planı adapte etmiştir. Tek

zehirlenmesi

Sağlık yaklaşımı uyarınca

Etkili

antibiyotik

ilaçlar

ve

hayati

potansiyel

yapılara

olarak

doğru

ilerleyen

bugünün

sorunları

tavizsiz

ele

insan, hayvan ve çevrenin

enfeksiyonlar diş enfeksiyonları bulunan hastalarda hızla

yakın bağlantısını

yayılabilir ve bu durum hayati tehlikeye neden olabilir.

genelinde reçete edilen

Antibiyotiklerin aşırı veya yanlış kullanımı ilaç direncine

sorumludur.

bağlı

antibiyotik direnciyle mücadelede yerel, ulusal, ve global

enfeksiyonların

Antibiyotik

direnci

yayılmasına

sağlık

ve

yol

maddiyata

açmaktadır.
ciddi

bir

sorumlulukları

Tüm

tanımaktadır. Dişhekimleri, dünya
ağız

antibiyotiklerin %10’undan
ve

diş

bulunmaktadır.

sağlığı
Ulusal

ekiplerinin
Dişhekimleri

tehlikedir. Antibiyotiğe ihtiyaç duyduğunuzda, onların işe

Birlikleri (NDA’lar) ve diş sağlığı toplulukları antibiyotik

yaramasına ihtiyaç duyarsınız.

direnciyle mücadele etmekte ve hastaların güvenliğini

Antibiyotik direnci herkesi etkileyen bir sorundur,
buna siz, aileniz ve arkadaşlarınız da dâhildir. Derhal

geliştirmek için uluslararası çabalara katkı sağlama
fırsatları bulunmaktadır.

eyleme geçilmelidir
TAAHHÜDÜMÜZ
FDI üyeleri, aşağıda yer alan eylemleri gerçekleştirerek farkındalığı geliştirmeyi, diş enfeksiyonlarını engellemeyi ve
antibiyotik reçetelendirmelerini optimize ederek antibiyotik direncine karşı mücadele etmeyi taahhüt eder:
•
•
FARKINDALIĞIN
ARTIRILMASI

•

•
ENFEKSİYONLARIN
ENGELLENMESİ
VE KONTROLÜ

•
•

•
•
ANTİBİYOTİK
YÖNETİMİ

•
•

Antibiyotik direnciyle anlaşılır ve kamusal düzeyde mücadele.
Kamunun antibiyotik direnci ve dişhekimliğinde uygun antibiyotik kullanımı
hakkında bilgilendirilmesi.
Antibiyotik direnciyle ilgili diş ve diğer sağlık uzmanları için öğrenme imkanlarının
belirlenmesi, Dişhekimliğinde uygun antibiyotik kullanımı ve ağız sağlının
yaygınlaşması konularında eğitim fırsatlarının belirlenmesi.
Diş enfeksiyonlarının engellenmesi için “herkes için erişim” anlayışının
savunulması.
Diş sağlığında enfeksiyon kontrolü ve engellemesi kanıta dayalı rehberlerin
yaygınlaştırılması.
Ağız hijyeni üzerine eğitimin desteklenmesi ve dişhekimi-hasta nezdinde düşük
şekerli diyetlerin tavsiye edilerek diş enfeksiyonlarının engellenmesi.
Ulusal antibiyotik direnci planlarına, dişhekimliğinin de eklenmesinin savunu
Ullusal eylem planlarının ulusal ve yerel sevilerdeki yetişkinlerde antibiyotik
kullanımını da yaklaşımları da içermesi için faaliyetlerde bulunmak.
Dişhekimliğinde antibiyotik kullanımı üzerine kanıta dayalı rehberlerin
geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Dental müfredata sürekli eğitim programlarının ve antibiyotik direncinin
eklenmesinin teşviki.

*Öneri: Antibiyotik Direnciyle Mücadele: Ağız ve Diş Sağlığı Ekipleri Ne Yapabilirler? Adlı çevrimiçi rehberimizi takip edin.
Bu taahhüt, Ağız ve Diş Sağlığı Ekiplerinin Antibiyotik Direncinin Azaltılmasıyla İlgili Önemli Rolü başlıklı resmi rapor
temel alınarak hazırlanmıştır.

