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σμηθέρςεοη αρθέμεια ρςξμαςικήπ κξιλόςηςαπ:

Σεοηδόμα ή «ςούπα ρςα δόμςια»

• ινηκώδεο λόζνο
• επεξεάδεηαη από παξάγνληεο:

▫ βηνινγηθνύο
▫ ςπρνινγηθνύο
▫ θνηλσληθνύο
▫ πνιηηηζηηθνύο

• θύξηα αίηηα :
▫ θαηαλάισζε δάραξεο
▫ κηθξόβηα

• ηζηνξηθή αλαδξνκή (Hansson B O, Ericson D)
▫ αξραηνινγηθά επξήκαηα- ζπάληα
▫ 18νπ αηώλα ηέιε - απόηνκε αύμεζε
▫ 1960 πνιύ πςειά επίπεδα -εθαξκνγή πξόιεςεο ζηελ νδνληηαηξηθή
▫ 1970 αλαθάιπςε επεξγεηηθήο δξάζεο  θζνξίνπ 
▫ 1980 βειηίσζε ζηε ζηνκαηηθή πγεία
▫ πξνζπάζεηα εμάιεηςήο ηεο κέρξη θαη ζήκεξα – WHO,FDI

• Διιάδα  ζήκεξα
▫ νηθνλνκηθή δπζπξαγία
▫ παξακέιεζε ζηνκαηηθήο πγείαο
▫ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο



Παοάγξμςεπ κιμδύμξσ 

• Πνιππαξαγνληηθή λόζνο

▫ πνιιαπιά αίηηα

▫ έγθαηξνο εληνπηζκόο ηνπο

▫ πξόιεςε αηηηώλ

• Γηαρσξηζκόο

▫ Οδνληηαηξηθνί

▫ Ιαηξνγελείο

▫ Κνηλσληθννηθνλνκηθνί



Οδξμςιαςοικξί παοάγξμςεπ

• Μνξθνινγία/αλαηνκία δνληηνύ (Hansson B O, Ericson D)
▫ πξνϋπνζέζεηο γηα εκθάληζε ηεξεδόλαο
▫ ζπρλόηεξε ζε κεξηθέο επηθάλεηεο
 καζεηηθή επηθάλεηα – αύιαθεο
 απρέλαο  - επαθή κε νύια
 ζεκεία κε δύζθνιε ε πξόζβαζε

▫ ζπζζώξεπζε νδνληηθήο πιάθαο
 κεγαιύηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 



Ιαςοξγεμείπ παοάγξμςεπ 

• αζζέλεηεο / θαηαζηάζεηο (Mejàre I., Modéer T., Twetman S.) 
▫ Όγθνη
▫ Απηηζκόο
▫ Δγθεθαιηθή παξάιπζε

• θάξκαθα 
▫ Αληηθαηαζιηπηηθά
▫ Ξεξνζηνκία

• πλεπκαηηθέο / ςπρηθέο αζζέλεηεο
▫ θηλεηηθόηεηα
▫ εκπόδην ζηε ζηνκαηηθή πγηεηλή
▫ από πάζρνληα ή θξνληηζηέο ηνπο



Κξιμωμικξξικξμξμικξί παοάγξμςεπ

παξάγνληεο κε νπζηαζηηθή ζρέζε (Widenheim J, Renvert S, Birkhed D.)

▫ ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν
▫ ρακειά εηζνδήκαηα
▫ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
▫ θαηνηθία
▫ κεηαλάζηεο
▫ πξόζθπγεο

νδνληηαηξηθέο ζπλήζεηεο νηθείνπ πεξηβάιινληνο
▫ άκεζε θαη έκκεζε επηξξνή
▫ γνλείο
▫ θεδεκόλεο
▫ εθπαηδεπηηθνί

θύιν παηδηνύ (Poutanen R,Lahti S,Tolvanen M,Hausen H.)

▫ θνξίηζηα
 πην ζεηηθή αληηκεηώπηζε ζηε ζηνκαηηθή πγεία
 επηξξνή από γνλείο θαη ζε ζέκαηα πγείαο
 πξόηππν ε πγεία ηεο κεηέξαο

▫ αγόξηα
 επηξξνή από παηέξα



σμήθειεπ ρςξμαςικήπ σγιειμήπ

Μια διαηποθή πος μποπεί να πποκαλέζει 
ηην εμθάνιζη ηηρ ηεπηδόναρ, μποπεί να 

εξιζοπποπηθεί με καλή ζηομαηική ςγιεινή 
και ανάποδα – κακή ζηομαηική ςγιεινή 

μποπεί να εξιζοπποπηθεί από καλέρ 
διαηποθικέρ ζςνήθειερ και ηην αποθςγή 

εμθάνιζηρ ηεπηδόναρ 
(Beigthon D, Brailsford S, Samaranayae L , Brown J P, Feng X, Grant-Mills D)

• Βνύξηζηζκα δνληηώλ (Harris R., Nicoll A., Adair P., Pine C.)

▫ κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ εκέξα
▫ θζνξηνύρν νδνληόθξεκα
▫ απνκάθξπλζε 
 νδνληηθήο πιάθαο 
 πξόιεςε ηεο ηεξεδόλαο

• δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο (Poutanen R, Lahti S, Tolvanen M, Hausen H.). 

▫ θαηαλάισζε δάραξεο
 αζρέησο 

 πνζόηεηαο
 ζπρλόηεηαο
 ζηηγκήο θαηαλάισζεο



κξπόπ:
• Αγσγή ζηνκαηηθήο πγείαο
• Δξεπλεηηθό πξόγξακκα πξόιεςεο ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ
• Παηδηά 6 έσο 12 εηώλ
• Κιηληθή εμέηαζε
• Δληνπηζκόο παηδηώλ κε νδνληηαηξηθά πξνβιήκαηα
• Καηαγξαθή , κειέηε, αλάιπζε επξεκάησλ
• Παξαπνκπή ζε  δεκόζηεο δνκέο πγείαο γηα δσξεάλ εξγαζίεο:

▫ Οδνληηαηξηθήο πξόιεςεο
▫ Θεξαπεπηηθήο νδνληηαηξηθήο
▫ Οξζνδνληηθήο

• πκβνιή ζηε κείσζε 
▫ ηεο ηεξεδόλαο ζηνλ παηδηθό πιεζπζκό
▫ ησλ ζπλεπεηώλ ζε κε δηαγλσζκέλε ηεξεδόλα – πεξαηηέξσ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

• Δλεκέξσζε θαη δηδαζθαιία λέσλ ζηάζεσλ δσήο
▫ αληηκεηώπηζε ζηνκαηηθήο πγείαο
▫ επαηζζεηνπνίεζε παηδηώλ, νκαδαξρώλ/εθπαηδεπηηθώλ, γνλέσλ/θεδεκόλσλ
▫ απνηξνπή ζηνκαηηθώλ αζζελεηώλ

• πκβνιή ζηελ ελίζρπζε ησλ παηδηώλ ζε:
▫ ππεπζπλόηεηα
▫ επηθνηλσλία
▫ απηνπεπνίζεζεο
▫ απηνεθηίκεζε
▫ ηθαλόηεηα ησλ θαηαζθελσηώλ λα πηνζεηήζνπλ πγηεηλνύο ηξόπνπο δσήο γηα όιε ηνπο ηε δσή

• Δύξεζε «δηαύινπ» πξαγκαηνπνίεζεο ππνγξαθέλησλ «κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο» 



Τλικό:



Αμςαπόκοιρη παιδιώμ



Μέθξδξπ:

• ζπγρξνληθή κειέηε
• εξγαιείν - εηδηθά δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιόγην 

▫ αηνκηθό γηα θάζε παηδί
▫ παξαπεκπηηθό γηα επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ παηδηώλ

• θιηληθή εμέηαζε παηδηώλ
• θαηαγξαθή επξεκάησλ
• δηαλνκή έληππνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ
• ελεκεξσηηθή βξαδηλή νκηιία Οδνληηαηξηθήο Πξόιεςεο δηάξθεηαο 

20 ιεπηώλ(πξηλ ην ςπραγσγηθό πξόγξακκα ηεο βξαδηάο
• ην έξγν ησλ νδνληηάηξσλ νινθιεξώλεηαη

▫ παξνπζία ηνπο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ζην ρώξν ηνπ ηαηξείνπ 
▫ θιηληθή αληηκεηώπηζε/νδεγίεο έθηαθησλ νδνληηαηξηθώλ πεξηζηαηηθώλ 

ησλ θαηαζθελσηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ.



Απξςέλερμα:

Σύλνιν παηδηώλ πνπ 
εμεηάζηεθαλ

1822

Με ηεξεδόλα 38%
9,39% πνιπηεξεδνληζκόο

Με εκθξάμεηο 22,33%

Με ηξπγία 21,40%

Αλάγθε νξζνδνληηθήο 30.90%
26,13% ππό ζεξαπεία

Έρνπλ επηζθεθζεί 
νδνληίαηξν

96,74%

Άξλεζε ζπλεξγαζίαο 1,30%



Χώοεπ καςαγωγήπ τιλξνεμξσμέμωμ παιδιώμ

Ειιάδα 80,70%

Αιβαλία 14,33%

Νηγεξία 0,90%

Ρσζία

Βνπιγαξία

Πνισλία

Οπθξαλία

Αίγππηνο

Μνιδαβία

Βέιγην

Ακεξηθή

Ιξάλ



Ποξληπςικέπ ξδξμςιαςοικέπ εογαρίεπ

Από όζνπο έρνπλ εκθξάμεηο
Έρνπλ θάιπςε νπώλ θαη ζρηζκώλ

22.33%
20,83%

πλνιηθά έρνπλ αλάγθε θάιπςεο νπώλ 
θαη ζρηζκώλ 9,5%

Έρνπλ αλάγθε θαζαξηζκνύ 21,40%



ύγκοιρη ρςιπ μεγαλύςεοεπ ξμάδεπ με ςημ ίδια καςαγωγή

Ειιάδα Αιβαλία Νηγεξία

Με ηεξεδόλα 28,80% 33,80% 33,30%

Με εκθξάμεηο 16,40% 25,50% 0

Με νξζνδνληηθά 
πξνβιήκαηα

23,50% 29,60% 66,70%

Με ηξπγία 15,80% 24,59% 0

Με εκθξάμεηο 
θαη ηξπγία

2,50% 4,10% 0
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Παοαςηοήρειπ
• Μηα αθόκε παξαηήξεζε ήηαλ όηη ππήξμαλ παηδηά πνπ δελ είραλ 

θαζόινπ νδνληόβνπξηζα , ελεκεξώζεθαλ νη 
γνλείο/θεδεκόλεο γηα ην γεγνλόο από ηνπο νκαδάξρεο γηα λα 
θέξνπλ ζην επηζθεπηήξην, αιιά θαη πάιη δελ έθεξαλ όινη.

• Η θαηαλνκή ησλ επξεκάησλ αλάκεζα ζηα δύν θύια ήηαλ 
ζρεηηθά ίζε, κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο σλ δνληηώλ λα 
ππεξηζρύνπλ ζηα θνξίηζηα, αιιά ηα αβνύξηζηζηα ζηόκαηα 
ήηαλθάπσο πεξηζζόηεξα γηα ηα αγόξηα. 

• Δπίζεο , παξαηεξήζακε όηη ππήξραλ νκάδεο παηδηώλ πνπ δελ 
βνύξηζηδαλ ηα δόληηα ηνπο  - πξνθαλώο ην έλα παηδί επεξέαδε ην 
άιιν.



Παοαςηοήρειπ

• Πνιιά παηδηά ππό νξζνδνληηθή ζεξαπεία 
ή/θαη κε ζθξαγίζκαηα δελ έρνπλ θαιή 
ζηνκαηηθή πγηεηλή - δελ αθνύλ ηνλ νδνληίαηξν; 



σζήςηρη
• Παηδηά από νηθνγέλεηεο όπνπ ηνπιάρηζηνλ θάπνην κέινο έρεη 

κεγαιώζεη ζην εμσηεξηθό, έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 
ζηελ νδνληηαηξηθή ζεξαπεία, αιιά όρη ζηε ζηνκαηηθή 
πγηεηλή.  

• ε παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο όπνπ ηνπιάρηζηνλ έλα 
κέινο είλαη από ηελ Ειιάδα, παξαηεξνύκε κηα ζηαζεξή 
αληηκεηώπηζε ηεο θαζεκεξηλήο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο. 

• Σν πνζνζηό ησλ παηδηώλ κε πνιπηεξεδνληζκό παξαηεξνύκε όηη 
είλαη κεγάιν 1/10

Ειιάδα Αιβαλία Νηγεξία

Με ηεξεδόλα 28,80% 33,80% 33,30%

Με εκθξάμεηο 16,40% 25,50% 0

Με νξζνδνληηθά 
πξνβιήκαηα

23,50% 29,60% 66,70%

Με ηξπγία 15,80% 24,59% 0

Με εκθξάμεηο 
θαη ηξπγία

2,50% 4,10% 0



Ολξκληοωμέμη αγωγή ρςξμαςικήπ σγείαπ;

• Η έξεπλα δείρλεη όηη δελ είλαη επαξθήο ε πξσηνβάζκηα ζηνκαηηθή 
θξνληίδα, γεγνλόο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε από ηελ πνιηηεία γηα 
ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ζηε ζσζηή αληηκεηώπηζε ηεο 
ζηνκαηηθήο πγείαο θπξίσο ζε παηδηά, κε ελεκέξσζε, ζσζηή θαζεκεξηλή 
ζηνκαηηθή πγηεηλή, ζε παηδηά θαη κεγάινπο νη νπνίνη ελίνηε ζα πξέπεη λα 
ζπλεηζθέξνπλ πξαθηηθά έζησ ζην θαζεκεξηλό βνύξηζηκα αλ ε ζηνκαηηθή εηθόλα 
ηνπ παηδηνύ δελ είλαη επαξθήο. 

• ίγνπξα ε δεκόζηα πγεία κπνξεί λα πξνζθέξεη αγσγή ζηνκαηηθήο 
πγείαο ζε επξύηεξν θάζκα παηδηώλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ 
ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ, εθπαηδεπηηθώλ, ώζηε λα ππάξμεη 
νινθιεξσκέλε αληηκεηώπηζε πγηεηλήο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο θαη εμάιεηςε 
ηεο ηεξεδόλαο. 

• Δμ’ άιινπ ν «WHO» εθαξκόδεη 4 ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο 
ζηνκαηηθήο πγείαο ζηα παηδηά θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηνπο ελήιηθεο(Petersen, P 
E.)
▫ Μείσζε ησλ αζζελεηώλ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο θαη ησλ αλαπεξηώλ 

θπξίσο ζηνπο άπνξνπο, θησρνύο, ηηο επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνύ 
▫ Σηήξημε ηνπ πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο θαη κείσζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ 

ηήξεζεο ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο από ην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία, ηε 
ζπκπεξηθνξά, ηελ θνηλσληθή νκήγπξε. 

▫ Αλάπηπμε ηνπ νδνληηαηξηθνύ ζπζηήκαηνο ηζόηηκα θαη δίθαηα πξνο όινπο
▫ Αλαβάζκηζε νδνληηαηξηθώλ εξγαζηώλ ζε δηεζλέο θαη ηνπηθό ζύζηεκα πγείαο



σμπέοαρμα:

• Η θαηαζθελσηηθή πεξίνδνο απνηειεί ηδαληθή 
ρξνληθή πεξίνδν επαθήο κε εππαζείο νκάδεο ηνπ 
πιεζπζκνύ θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ αγσγήο 
πγείαο, θαζόηη ζηηο θαηαζθελώζεηο θηινμελείηαη θαηά 
ηξόπν νξγαλσκέλν κεγάινο αξηζκόο παηδηώλ από όιεο 

ηηο Γεκνηηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 
• Με ηνλ ηξόπν απηό πινπνηείηαη δηππεξεζηαθή

ζπλεξγαζία κε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ 
πιεζπζκνύ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο παξέκβαζεο: 

πξνεηνηκαζία – δηεμαγσγή - αμηνιόγεζε, κε 
επαλαιεςηκόηεηα ηεο παξέκβαζεο θαη δηάξθεηα 

ζηελ παξαθνινύζεζε θάζε ρξνληά.



Σα δεηήκαηα αγσγήο & πξναγσγήο ηεο πγείαο, ε 
αλάπηπμε πξνζσπηθήο επζύλεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ελάληηα ζηελ εκθάληζε 
αζζελεηώλ, ε δηαρείξηζε απηώλ όπσο θαη ε 
επαλάθηεζε ηεο πγείαο, νθείιεη λα είλαη ην 
πξσηαξρηθό ζέκα θάιπςεο ησλ Γεκόζησλ 

Γνκώλ πγείαο - Γεκνηηθώλ Ιαηξείσλ θαη ηεο 1εο

ΤΠΔ Αηηηθήο.



«Παοαςήοηρη» παιδιξύ



Εσυαοιρςώ πξλύ!

Σδαβέιια Δπζηαζία, Υεηξ.Οδνληίαηξνο, Γεκνηηθά Ιαηξεία Γήκνπ Αζελαίσλ

Φώηεο Λνπιαθάθεο, Υεηξ.Οδνληίαηξνο, Γεκνηηθά Ιαηξεία Γήκνπ Αζελαίσλ 

Υάξεο Μπνύξνο, Υεηξ.Οδνληίαηξνο, δ/ηεο ΠΔΓΤ 1ε ΤΠΔ Αηηηθήο

Αζαλαζία Υαιηάζνπ, Υεηξ.Οδνληίαηξνο, ΠΔΓΤ 1ε ΤΠΔ Αηηηθήο

«Ο ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΚΑΙ Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΜΑΣΙΚΩΝ 

ΑΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Ε 

ΠΑΙΔΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΙ ΠΑΙΔΙΚΕ ΕΞΟΧΕ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 


