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SHPN (COHs) 140420 
South Eastern Sydney Illawarra ve Sydney West Area Health Service 

tarafından geliştirilmiştir * NSW Ağız Sağlığı Stratejisi Merkezi tarafından 
desteklenmiştir Ekim 2014 * Çeviriler için South Eastern Sydney Local 

Health District Multicultural Health Service fon sağlamıştır.

NSW’de 18 yaşından küçük tüm çocukların,   
Medicare kartları varsa, ÜCRETSİZ kamu  

diş hizmetlerine hakkı vardır.

Bir randevu almak için Yerel Sağlık  
Bölgesi ofisi ile ilişkiye geçin.

Telefon etmek için tercümana 
 ihtiyacınız varsa, 13 14 50’den 

 Yazılı ve Sözlü Tercüme Servisi’ni arayın.

1. 2. 3. 4.

Dış taraflar Üst dişlerin iç tarafı Alt dişlerin iç tarafı Öne ve arkaya 

doğru hafifçe 

fırçalama

diş nasıl fırçalanır
 

Diş fırçasını küçük daireler şeklinde dişlerin üzerinde öne ve arkaya hareket ettirin

dişlerle ilgili 
en iyi ipuçları 

gençler için 
Ağzınızda ağrı, şişme veya kanama ya da sallanan 
dişler varsa, hemen bir dişçi görmek çok önemlidir!  
Bunlar iş saatleri dışında olursa, yerel hastanenizin acil 

servisine gitmelisiniz. 

Kamu diş hizmetleri için ilişki bilgileri

Sydney / South Western Sydney (02) 9293 3333

South Eastern Sydney 1300 134 226

Illawarra Shoalhaven 1300 369 651

Northern NSW / Mid North Coast 1300 651 625 
Hunter New England  

Central Coast 1300 789 404

Northern Sydney 1300 732 503

Murrumbidgee / Southern NSW 1800 450 046

Western Sydney (02) 9845 6766  
 or 1300 739 949

Nepean Blue Mountains (02) 4734 2387  
 or 1300 769 221

Far West / Western NSW 1300 552 626

Turkish / Türkçe

top dental tips 
for young people
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iyi içiniyi yiyin iyi 
temizleyin

• Tatlı ve yapışkan yiyecekleri sınırlayın – 
bunlar diş çürümelerine neden olur. 

• Acıktığınızda meyve, peynir ve yoğurt gibi 
sağlıklı çerezleri seçin.

• Şekersiz çiklet çiğneyin – bu, dişlerinizi 
koruyan tükürük oluşturur.

• Musluk suyu için – bedavadır ve dişlerinizi 
diş çürümesinden koruyan florür içerir.

• Tatlı içecekleri ve sporcu içeceklerini 
sınırlayın – bunlar diş çürümesine neden 
olur.

• Yemeklerle katıksız süt için – harika bir 
kalsiyum ve diğer ana besin maddeleri 
kaynağıdır.

• Sağlıklı dişler ve diş etleri için florürlü diş 
macunu ile sabah ve akşam fırçalayın

• Dişlere ve diş etlerine zarar vermemek 
için küçük bir yumuşak fırça kullanın 

• Dişleriniz hassassa, hassasiyeti azaltmak 
için, marketlerde veya eczanede 
bulabileceğiniz özel diş macununu kullanın.

sağlıklı 
kalın

• Dişlerinizi ve diş etlerinizi sağlıklı tutmak için 
yılda bir kez dişlerinizi kontrol ettirin.

• Kusmak dişlerin aşınmasına neden olabilir 
– kustuktan sonra ağzınızı musluk suyu ile 
çalkalayın ve dişlerin minesini güçlendirmeye 
ve ağzınızı ferahlatmaya yardımcı olmak üzere 
dişlerinize diş macunu sürün.

• Ağzınızı veya dudaklarınızı deldirmişseniz, 
dişlerinizi korumak için plastik veya kauçuk takı 
kullanın ve bunu bir profesyonele taktırın.

• Sigara içmek kansere, diş eti hastalığına ve 
diş kaybına neden olur – Sigarayı bırakmaya 
yardımcı olması için 137 848’den Quitline’ı 
arayın veya icanquit.com.au sitesine girin.


