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Εισαγωγικά 
Η ενασχόλησή μας με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας επί σειρά ετών και από διαφορετικούς 

επαγγελματικούς χώρους πλήθυνε τις εμπειρίες μας, εμπλούτισε τις γνώσεις μας και μας ώθησε 
στην απόφαση να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, που θα 
βοηθούσε τον ευαισθητοποιημένο εκπαι δευτικό.

Επιλέξαμε να ετοιμάσουμε το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διότι:
 Η τερηδόνα και η ουλίτιδα, παρότι εξαιτίας τους ταλαιπωρείται μεγάλο τμήμα του γενικού 
πληθυ σμού, είναι νοσολογικές καταστάσεις αποδεκτές κοινωνικά (πρόβλημα γενικού πλη-
θυσμού). 

 Οι έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη τερηδονικών βλαβών αφού: α) τα μόνιμα δό-
ντια απόκτησαν σημεία επαφής, δηλαδή σημεία δυσπρόσιτα στις ίνες της οδοντόβουρτσας 
β) αλλάζουν τις διαιτητικές τους συνήθειες και κατανα λώνουν τροφές κολλώδεις και ζαχαρού-
χες (τερηδονογόνες) και γ) πολλοί από αυτούς αδιαφορούν για τη σωματική και στοματική 
τους υγιεινή (πρόβλημα ειδικού πληθυσμού). 

 Η στοματική υγεία είναι εύκολο να αποκτηθεί και να διατηρηθεί με απλά προληπτικά μέτρα 
(εφικτός στόχος). 

 Δεν υπήρχε υλικό για εφηβική ηλικία στο οπλοστάσιο των εκπαι δευτικών προγραμμάτων 
του ευαισθητοποιημένου εκπαιδευτικού.

Πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα θελήσουν να ασχοληθούν με το πρόγραμμα “Αγωγή Στοματι-
κής Υγείας για εφήβους” διότι:

 Η Αγωγή Στοματικής Υγείας είναι θέμα που κινητοποιεί το προσωπικό ενδιαφέρον, είναι 
εύκολο, ανώδυνο, προσιτό και υπάρχει η δυνατότητα να με τρηθεί η έκβασή του (μετρήσιμο 
αποτέλεσμα) 

 Δεν προξενεί άγχος και αναστολές στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτι κούς, όπως πιθανόν 
άλλα θέματα, π.χ. το AIDS, η Σεξουαλική διαπαι δα γώγηση, οι νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσί-
ες (καπνός, αλκοόλ).
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Προς την/τον εκπαιδευτικό
Αγαπητή φίλη, Αγαπητέ φίλε

Η στοματική κοιλότητα εμπλέκεται πολλαπλά στη διαμόρφωση της προσωπικό τητας του ατόμου. 
Λειτουργίες όπως η έκφραση αγάπης με το φιλί, το γέλιο, η ομιλία, αλλά και η θρέψη επιτελούνται με 
το στόμα. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας αρχίζει το ενδιαφέρον για το άλλο φύλο, οπότε η εμφάνιση 
παίζει πρωταρχικό ρόλο. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να προωθηθεί η αξία 
της στοματικής υγείας. 

Τερηδονισμένα, κίτρινα και θαμπά δόντια, ούλα πρησμένα που αιμορραγούν εύκολα και η πιθα-
νή παρουσία κακοσμίας αποτελούν αρνητικά σημεία στη συνολική εμφάνιση. Επιπλέον επηρεάζουν 
τις διαπροσωπικές σχέσεις και την αυτοεκτίμηση, που, κατά την περίοδο της εφηβείας, είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτα. Το φιλί, καθοριστικός πα ράγοντας για τη συναι σθηματική έκφραση του εφήβου, μπορεί να 
γίνει απωθητικό. 

Αντίθετα, καθαρά και αστραφτερά δόντια και ούλα υγιή, αυξάνουν την κοινωνική αποδοχή του 
ατόμου και το κάνουν πιο ελκυστικό. Το φωτεινό χαμόγελο, απόρροια της καλής στοματικής υγείας, 
αυξάνει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του εφήβου.

Το πρόγραμμα «Αγωγή Στοματικής Υγείας για εφήβους» απευθύνεται σε παιδιά 12-15 χρόνων 
και φιλοδοξεί να τους βοηθήσει να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη.

Ως εκπαιδευτικός έχεις τη δυνατότητα να ελιχθείς και μέσα από διαφορετικές μεθόδους διδασκα-
λίας και ποικίλους τρόπους μάθησης να πετύχεις πολλά, όπως το:
 να κεντρίσεις την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους για τη στοματική υγεία
 να τους προτρέψεις στην ενεργητική συμμετοχή και να καλλιεργήσεις την κοινωνικότητά τους
 να προάγεις την ομαδική δουλειά
 να επιτρέψεις στα παιδιά να αυτοσχεδιάσουν και επομένως να βγάλουν τα δικά τους συμπερά-
σματα

Σκοπός του προγράμματος είναι να καλλιεργηθεί η θετική στάση και συμπεριφορά των παιδιών 
απέναντι στη στοματική υγεία.

Ο ρόλος σου είναι καθαρά καθοδηγητικός, ενθαρρυντικός και υποστηρικτικός αφήνοντας τα παι-
διά ελεύθερα να εμπλακούν στη συλλογική δουλειά. Η κατάλληλη ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσεις 
μέσα στην τάξη, συμμετέχοντας και η ίδια/ος στη δραστηριότητα των παιδιών, και η σωστή πληρο-
φόρηση που θα τους παρέχεις, συμβουλευόμενη/ος το έντυπο, θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους 
στόχους του προγράμματος.

Φιλικά
τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας
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Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα “Αγωγή Στοματικής Υγείας για εφήβους” στοχεύει στα παρακάτω τρία πεδία:

α) Απόκτηση ελεγμένων γνώσεων

Αυτή ειδικότερα αφορά 
 την κατάκτηση βασικών, ελεγμένων, σύγχρονων γνώσεων σχετικά με τη στοματική υγεία 
και 

 την κατανόηση των προληπτικών μέτρων, με τη χρήση των οποίων εξασφαλίζεται η στομα-
τική υγεία.

β) Αλλαγή στάσης 

Αυτή ειδικότερα αφορά
 την κατανόηση της αξίας της στοματικής υγείας και
 την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ατόμου

Ο συνδυασμός όλων αυτών οδηγεί στο επόμενο βήμα, δηλαδή στην ασφαλή-υγιή συμπεριφο-
ρά.

γ) Απόκτηση υγιούς συμπεριφοράς 

Αυτή ειδικότερα αφορά
 την υιοθέτηση σωστών συνηθειών στοματικής υγιεινής
 την υιοθέτηση σωστής διατροφής 
 την αντικατάσταση των λανθασμένων επιλογών με σωστές και υγιείς επιλογές
 την αναζήτηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τους υπεύθυνους σε θέματα υγεί-
ας.

Με το πέρας του προγράμματος πιστεύουμε ότι τα παιδιά θα έχουν αυξήσει τις γνώσεις τους 
γύρω από τα θέματα της στοματικής υγείας και τους τρόπους διατήρη σής της, αντικαθιστώντας τους 
μύθους με την αλήθεια.

Η αλλαγή στάσης π.χ. το να πιστέψει κανείς ότι με την καλή και συστηματική στοματική υγιεινή, 
δηλ. το βούρτσισμα, θα διατηρήσει γερά τα δόντια και τα ούλα του, απαιτεί την εμπλοκή και της ψυ-
χικής μας μηχανής. Γι’ αυτό η διδασκαλία τέτοιων θεμά των επιβάλλει μια άλλου είδους προσέγγιση. 
Η προσέγγιση αυτή γίνεται μέσα από την ομαδική εργασία, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα. Τα 
παιδιά στα πλαί σια του προγράμματος θα αναλάβουν πρωτοβουλίες με αυξημένη υπευθυνότητα και 
με ενισχυμένη την αυτοεκτίμησή τους. Αφού θα έχουν αλλάξει στάση απέναντι στην αξία της στοματι-
κής υγείας, τότε μόνο υπάρχει η πιθανότητα να υιοθετήσουν σωστές συνήθειες. Η εγκατάσταση αυ-
τών των συνηθειών, με την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε όλο το φάσμα του προγράμματος, 
αποτελεί την ύψι στη προσδοκία όλων μας.
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Οδηγίες για την /τον εκπαιδευτικό
Το υλικό του προγράμματος “Αγωγή Στοματικής Υγείας για εφήβους” αποτελέι χρηστικό εργαλείο 

στα χέρια του εκπαιδευτικού και περιέχει τα εξής:
 Βιβλίο για την/τον εκπαιδευτικό
 Κάρτες, ασκήσεις, δραστηριότητες
 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Στο βιβλίο περιέχονται με λεπτομέρεια και σχετική απλότητα οι θεωρητικές γνώσεις, τις οποίες 
θα πρέπει η/ο εκπαιδευτικός να μεταφέρει στα παιδιά με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης. Στο 
έντυπο των καρτών, κάθε κάρτα αναφέρεται σε μια παράμετρο της στοματικής υγείας και δίνει την 
πιο σημαντική πληροφορία γι’ αυτήν. Οι ασκήσεις αποτελούν εφαρμογή μέρους των θεωρητικών 
γνώσεων και προτρέπεται να γίνονται με ευχάριστο τρόπο. Οι προτεινόμε νες δραστηριότητες μπο-
ρούν να εφαρμοστούν ως έχουν ή και να διαφοροποιηθούν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδέες 
της ομάδας.

Το υλικό των καρτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Πάντως, κατά την πι-
λοτική εφαρμογή του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία έγχρωμες διαφάνειες (για την 
προβολή σε τοίχο και συζήτηση του θεωρητικού περιεχομένου των καρτών) και ασπρόμαυρες φωτο-
τυπίες των ασκήσεων (για την ατομική ή ομαδική εργασία των μαθητών).

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι απαραίτητο να συ-
μπληρωθεί και να γίνει επεξεργασία των αποτελεσμάτων του. Σας προτείνουμε:
 να μελετήσετε προσεκτικά τις ερωτήσεις, συμπληρώνοντας και εσείς οι ίδιες/ίδιοι ένα ερωτημα-
τολόγιο

 να δώσετε σαφείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή του και χρόνο για διευκρινιστικές ερωτήσεις
 να τονίσετε ότι δεν πρόκειται για διαγώνισμα και ότι έχει αξία μόνον όταν θα συμπληρωθεί με 
ειλικρίνεια

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μοιράζεται προς συμπλήρωση δύο φορές, πριν από την έναρ-
ξη του προγράμματος και στο τέλος αυτού. Κάθε άτομο θα πρέπει να γράψει τον ίδιο κωδικό ή ψευ-
δώνυμο και στα δύο ερωτηματολόγια. Οι ερωτήσεις του είναι δομημένες με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
καλύπτουν και τα τρία πεδία των στόχων, δηλ. τις γνώσεις του εφήβου για το αντικείμενο (ερωτ. 1, 
2, 3, 4, 5), τη στάση του (ερωτ. 6,7), αλλά και τη συμπεριφορά του (ερωτ. 8, 9, 10) στα θέματα της 
στοματικής υγείας. Οι σωστές απαντήσεις είναι οι ακόλουθες.

Ερώτηση 1 → α, β
Ερώτηση 2 → α
Ερώτηση 3 → β, γ
Ερώτηση 4 → α
Ερώτηση 5 → α, β
Στις ερωτήσεις 6 έως 10 δεν υπάρχουν σωστές απάντήσεις, γιατί δείχνουν τη στάση και τη συ-

μπεριφορά του κάθε ατόμου.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται από την/τον εκπαιδευτικό ή από τις ομάδες εργασίας 

των παιδιών, με βάση τις σωστές απαντήσεις, στο τέλος του προγράμματος. 
Ένας πρακτικός τρόπος για τη συγκέντρωση των στοιχείων είναι να χρησιμοποιηθεί κόλλα ανα-

φοράς, όπου θα δημιουργηθούν στήλες ισάριθμες των ερωτήσεων και υποερωτήσεων. Σε περίπτω-
ση που υπάρχει κομπιούτερ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί φύλλο του Excel. Σε κάθε κελί τοποθετούνται 
σαν γραμμούλες οι απαντήσεις των παιδιών και το σύνολό τους εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις 
εκατό, π.χ. (12 : 27) x 100 = 44%, (24 : 27) x 100 = 90%.
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Αριθμός 
παιδιών
Ν=27

Ερώτηση 2

α β γ

Πριν ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
% 44

Μετά
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

% 90

Στη συνέχεια επιλέγονται τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων των αρχικών και των τελι-
κών ερωτηματολογίων ανά ερώτηση:

ποσοστό σωστών απαντήσεων 2ης ερώτ. ΠΡΙΝ = 44%
ποσοστό σωστών απαντήσεων 2ης ερώτ ΜΕΤΑ = 90%

Η επιτυχία του προγράμματος είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων και η 
αύξηση της ποσοστιαίας αναλογίας των σωστών απαντήσεων.
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ΚΑΡΤΑ 1 και 2
Γνωριμία με τη στοματική κοιλότητα και τις νόσους του στόματος.
Τα δόντια αρχίζουν να σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής. Τα ανόργανα στοι-

χεία, που κυρίως χρειάζονται για το σχηματισμό τους, είναι ο φωσφό ρος και το ασβέστιο. Τα στοιχεία 
αυτά το έμβρυο τα παίρνει από το σκελετό της μητέρας, μέσω του αίματος και του πλακούντα, όχι 
από τα δόντια της,  αλλά και τη διατροφή της. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που κάνει τη διατροφή 
της εγκύου τόσο σημαντική. Μετά τη γέννήση αρχίζει η εναπόθεση των αλάτων (ανόργανα στοιχεία) 
στα μόνιμα δόντια, οπότε η διατροφή του βρέφους/παιδιού αρχίζει και γίνεται καθοριστική για τη σω-
στή δόμηση των μόνιμων δοντιών.

Το κάθε δόντι αποτελείται από τη μύλη, που είναι το τμήμα του δοντιού που προβάλλει μέσα στο 
στόμα, από τον αυχένα, που βρίσκεται στα όρια μεταξύ δοντιού και ούλων και από τη ρίζα, που δεν 
είναι ορατή επειδή φαίνεται και βρίσκεται μέσα στο φατνιακό οστό.

Στο κέντρο του δοντιού βρίσκεται ο πολφός, που περιέχει τα νεύρα και τα αγγεία του δοντιού και 
περιβάλλεται από την οδοντίνη. Η μύλη του κάθε δοντιού καλύπτεται από την αδαμαντίνη και η ρίζα 
από την οστεΐνη. 

Η συγκράτηση του δοντιού στο οστό γίνεται με ειδικές ίνες, οι οποίες με το ένα άκρο τους προ-
σκολλώνται στην οστεΐνη και με το άλλο στο φατνιακό οστό. Οι ίνες αυτές μαζί με ειδικά νεύρα και 
αγγεία αποτελούν ένα όργανο, το περιρρίζιο. Χάρη σε αυτό αντιλαμβανόμαστε εάν μια τροφή είναι 
μαλακή ή σκληρή ώστε η δύναμη που θα καταβάλουμε για να τη μασήσουμε να είναι ανάλογη.

Νεογιλά / μόνιμα δόντια

Τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία των 6 μηνών υποδέχονται τους νεογιλούς τομείς της κάτω 
γνάθου και αργότερα ακολουθούν της άνω γνάθου. Η σειρά με την οποία ανατέλλουν τα δόντια είναι 
σχετικά σταθερή. Το πότε όμως θα ανατείλουν ποικίλει από παιδί σε παιδί. Μέχρι την ηλικία των 3 
χρόνων το παιδί θα πρέπει φυσιο λο γικά να έχει όλα τα νεογιλά δόντια, δηλαδή 10 στην άνω γνάθο 
και 10 στην κάτω γνάθο. Τα νεογιλά δόντια βοηθούν στην ομιλία και τη μάσηση, αλλά επιπλέον 
εξασφα λίζουν το χώρο για να ανατείλουν τα μόνιμα δόντια. 

Στην ηλικία των 6 χρόνων εμφανίζεται στο στόμα των παιδιών ο 1ος μόνιμος γομφίος (τραπεζί-
της) που ονομάζεται και εξαρίτης. Είναι το μόνιμο δόντι με τη χειρότε ρη τύχη και πολύ συχνά τερη-
δονίζεται πρώτο. Μέχρι την ηλικία των 12 – 13 χρόνων ανατέλλουν όλα τα μόνιμα δόντια, εκτός από 
τον 3ο γομφίο (σωφρονιστήρα), που ανατέλλει περίπου στα 18. Τα μόνιμα δόντια είναι 32. Σε κάθε 
γνάθο διακρίνονται: 

δυο κεντρικοί τομείς, δυο πλάγιοι, δυο κυνόδοντες (σύνολο 6 πρόσθια δόντια), τέσσερις προ-
γόμφιοι και έξι γομφίοι (σύνολο 10 οπίσθια δόντια).

Ούλα (καλυπτήριο σύστημα)

Τα ούλα διακρίνονται στα ελεύθερα, με εύρος 1-2 χιλιοστά και στα προσκολλημένα, που συ-
γκρατιούνται στερεά πάνω στα οστά της γνάθου και έχουν ποικίλο εύρος. Το τμήμα των ελεύθερων 
ούλων, που είναι ανάμεσα στα δόντια, λέγεται μεσοδόντια θηλή. 

Το χρώμα των υγιών ούλων είναι ανοικτό ροζ, ενώ σε μερικά μελαχρινά άτομα μπορεί να είναι 
σκούρο, λόγω της μελανίνης ουσίας που παράγεται από τα κύτταρά τους. Η όψη των υγιών ούλων 
είναι στικτή, όπως η φλούδα του πορτοκαλιού.

Ανάμεσα στα ελεύθερα ούλα και στον αυχένα του δοντιού υπάρχει μια σχισμή, η ουλοδοντική 
σχισμή. Τα μικρόβια συσσωρεύονται εύκολα στην περιοχή αυτή και προκαλούν τη φλεγμονή των ού-
λων, δηλ. ουλίτιδα μέσα σε 20 μέρες. Τότε τα ούλα εμφανίζονται εξοιδημένα και αιμορραγικά, χάνουν 
τη στικτή τους όψη και η ουλοδο ντική σχισμή αποκτά μεγαλύτερο βάθος.

Η απλή ουλίτιδα είναι ανατάξιμη, ανώδυνη και θεραπεύεται με καλό και συστηματικό βούρτσισμα 
των δοντιών και των ούλων μέσα σε λίγες μέρες.
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Περιοδόντιο (στηρικτικό σύστημα)

Το περιοδόντιο αποτελείται από την οστεΐνη ουσία, το φατνιακό οστό και το περιρρίζιο. Η οστεΐ-
νη, αν και ανατομικά ανήκει στις οδοντικές ουσίες, λειτουργικά αποτελεί μέρος του περιοδοντίου.

Μια παραμελημένη ουλίτιδα και η εγκατάσταση ειδικών μικροβίων στην ουλοδοντική σχισμή 
οδηγούν σε καταστροφή του στηρικτικού συστήματος του δοντιού. Οι ίνες του περιρριζίου κατα-
στρέφονται, η οστεϊνη γεμίζει τρυγία και μικρό βια και το φατνιακό οστό απορροφάται. Τότε τα δόντια 
αποκτούν κινητικότητα και μεταναστεύουν, οι ρίζες γυμνώνονται και το στόμα αποκτά κακοσμία.

Η νόσος λέγεται περιοδοντίτιδα, είναι ανώδυνη και μη ανατάξιμη βλάβη. Για να μπορέσει να 
σταματήσει η εξέλιξη της νόσου και η περαιτέρω καταστροφή των ιστών, απαιτείται ειδική θεραπεία 
από οδοντίατρο.

Α. Στόχος των ασκήσεων 1ης και 2ης κάρτας:

Να μάθουν:
 να ξεχωρίζουν τα είδη των δοντιών και τα ανατομικά στοιχεία τους, δηλ. τα μέρη από τα οποία 
αποτελούνται (1η κάρτα)

Β. Προτεινόμενη δραστηριότητα (2η κάρτα)

 Εξέταση των δοντιών και των ούλων της κάτω γνάθου και
 Καταγραφή των σφραγισμάτων των δοντιών στο σχεδιάγραμμα.

 Κάθε μαθητής να εξετάσει και να καταγράψει τα δόντια του διπλανού του. 
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ΚΑΡΤΑ 3

Οδοντική πλάκα

Η οδοντική πλάκα ή απλά πλάκα, καλύπτει τα αβούρτσιστα δόντια και είναι το κοινό αίτιο τερη-
δόνας και ουλίτιδας. Μοιάζει με έναν υπόλευκο, μαλακό και κολλώδη υμένα, πάνω στον οποίο προ-
σκολλάται πληθώρα μικροβίων. Επιπλέον περιέχει ουσίες από τις τροφές που είναι διαλυμένες στο 
σάλιο και προϊόντα που παράγουν τα ίδια τα μικρόβια, όπως τοξίνες, οξέα, πολυσακχαρίτες κλπ. 

Τα μικρόβια προσκολλώνται μεταξύ τους αλλά και πάνω στα δόντια με ένα είδος κόλλας (πολυ-
σακχαρίτες), την οποία μπορούν και παράγουν από τη ζάχαρη. Εξαιτίας αυτής της κόλλας δεν είναι 
εύκολο να αφαιρέσουμε την πλάκα με ένα απλό ξέπλυμα των δοντιών, παρά μόνο με καλό βούρτσι-
σμα. Η οδοντική πλάκα περιέχει πάνω από 300 είδη μικροβίων, τα οποία ανήκουν στη φυσιολογική 
χλωρίδα του στόματος. Η πλάκα που τροφοδοτείται συχνά με ζάχαρη, αλλάζει σύνθεση και κυριαρ-
χείται από μικρόβια, τα οποία:
 παράγουν οξύ και θέτουν σε κίνδυνο την αδαμαντίνη
 παράγουν πολυσακχαρίτες που κάνουν την πλάκα παχύτερη
 παράγουν τοξίνες που δημιουργούν ουλίτιδα

Όταν η πλάκα μείνει αδιατάραχτη για καιρό, ενασβεστιώνεται και γίνεται τρυγία (πέτρα). Η τρυγία 
δεν φεύγει με το βούρτσισμα, αλλά χρειάζεται να αφαιρεθεί με ειδικά εργαλεία από τον οδοντίατρο.

Την οδοντική πλάκα μπορούμε να την αποκαλύψουμε με ειδική χρωστική (σε μορφή δισκίου ή 
διαλύματος). Αν μασήσουμε π.χ. ένα δισκίο χρωστικής μετά από το βούρτσισμα των δοντιών, θα 
βαφούν κόκκινες οι πλάκες των περιοχών που δεν βουρτσίστηκαν σωστά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
ο έλεγχος της αποτελεσματικότη τας του βουρτσίσματος, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζουμε τις θέσεις των 
δοντιών που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθεια στο βούρτσισμα.

Τερηδόνα

Είναι νόσος των δοντιών και ανήκει στις λοιμώξεις. Τα μικρόβια αρχίζουν τη ζύμωση μόλις έρ-
θουν σε επαφή με τα ζάχαρα των τροφών (κυρίως την κοινή ζάχαρη) και με τις αμυλούχες τροφές. 
Από τη ζύμωση αυτή προκύπτουν οξέα, τα οποία αν και είναι ασθενή, μπορούν και διαλύουν την 
αδαμαντίνη.

Όταν η οδοντική πλάκα είναι παχιά, είτε επειδή είναι πολλών ημερών είτε επειδή τροφοδοτείται 
συχνά με ζάχαρη, τότε παράγονται συνεχώς οξέα, η τερηδόνα προχωρεί προς την οδοντίνη και το 
δόντι αρχίζει να πονάει στο ζεστό και στο κρύο. Στην περίπτωση που η τερηδόνα φτάσει στον πολφό, 
το δόντι πονάει συνεχώς και υπάρχει κίνδυνος να νεκρωθεί.

Όταν η τερηδόνα είναι στα αρχικά στάδια (αρχόμενη τερηδόνα), φαίνεται σαν μια λευκή κηλίδα 
πάνω στην αδαμαντίνη, χωρίς κοιλότητα. Η βλάβη αυτή θεωρείται αναστρέψιμη, διότι επιδιορθώ-
νεται με το φθόριο και τα ιόντα του σάλιου. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι το δόντι να είναι 
καθαρό και η πρόσληψη των ζαχάρων μειωμένη.

Η ευαισθησία στην τερηδόνα δεν κληρονομείται. Εάν πολλά άτομα μιας οικογένειας έχουν πρό-
βλημα τερηδόνας, το πιθανότερο είναι ότι έχουν παρόμοιες διαιτητικές συνήθειες ή συνήθειες στο-
ματικής υγιεινής.

Ουλίτιδα

Τα μικρόβια που λιμνάζουν στους αυχένες των δοντιών γειτονεύουν με τα ούλα, και οι τοξίνες 
που παράγουν, εισέρχονται σ’ αυτά και τα ερεθίζουν προκαλώ ντας την αντίδρασή τους (φλεγμονή). 

Η πρώτη ένδειξη της ουλίτιδας είναι η αιμορραγία. Δεν υπάρχει πόνος. Η αιμορραγία γίνεται 
εμφανής συνήθως κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος. Πολλοί φοβούνται την αιμορραγία και στα-
ματούν το βούρτσισμα, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της ουλίτιδας.

Για τη θεραπεία της ουλίτιδας χρειάζεται να αυξήσουμε τα βουρτσίσματα σε διάρκεια και συχνό-
τητα. Βουρτσίζοντας τα δόντια δύο φορές την ημέρα και για 3-5 λεπτά, η ουλίτιδα θεραπεύεται σε 
λίγες μέρες.
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Α. Στόχος της άσκησης της 3ης κάρτας

Οι μαθητές με τη βοήθεια των κατάλληλων χρωμάτων θα πρέπει:
1. να κατανοήσουν τις θέσεις που λιμνάζει η οδοντική πλάκα
2. να αντιληφθούν τις θέσεις που μπορεί να αναπτυχθεί η τερηδονική βλάβη (μασητικές επιφάνειες, 

αυχενικές και όμορες) και
3. να υποδείξουν τις θέσεις που μπορεί να αναπτυχθεί η ουλίτιδα (ελεύθερα ούλα και μεσοδόντιες 

θηλές).

Β. Προτεινόμενη δραστηριότητα

 Αποκάλυψη της οδοντικής πλάκας με ειδική χρωστική (π.χ. αποκαλυπτικά δισκία, που τα προ-
μηθεύονται από το φαρμακείο κατόπιν παραγγελίας), για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα 
του τελευταίου βουρτσίσματος των δοντιών. Ένας καθρέπτης χειρός βοηθά στην αντίληψη των 
θέσεων όπου λιμνάζει η οδοντική πλάκα.

 Βούρτσισμα δοντιών για την απομάκρυνση της βαμμένης πλάκας.
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ΚΑΡΤΑ 4
Διατροφή
Η διατροφή μας πρέπει να αποτελείται από τρία κύρια γεύματα και δύο μεσογεύματα. Ένα επι-

στημονικά σωστό γεύμα περιλαμβάνει και τις έξι ομάδες τροφίμων. Η διατροφή της προηγούμενης 
γενιάς των Ελλήνων, γνωστή και ως Μεσογειακή διατροφή, θα πρέπει να πάρει και πάλι τη θέση της 
στο τραπέζι μας.

Στόχος της σωστής διατροφής είναι :
 ο περιορισμός της κατανάλωσης τροφών που περιέχουν λίπη, ζάχαρα, καθαρό άμυλο, αλάτι.
 η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών.
 η εξασφάλιση βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων.

Η σωστή διατροφή είναι απαραίτητη όχι μόνο για την υγεία του σώματος, αλλά και για την υγεία 
των δοντιών.

Πρωινό

Η πλειονότητα των παιδιών πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να έχει φάει πρωινό στο σπίτι και χωρίς 
να έχει πάρει κάτι από το σπίτι για το διάλειμμα. Αυτή η κατάσταση ωθεί τα παιδιά στο κυλικείο του 
σχολείου από όπου προμηθεύονται τα διάφορα δελεαστικά προϊόντα, όπως κρουασάν, μπισκότα, 
γκοφρέτες, χυμούς, γαριδάκια. Τα προϊόντα αυτά δεν υποκαθιστούν το σωστό και θρεπτικό πρωινό. 
Η προσπάθεια για τον έλεγχο της κατανάλωσής τους προσκρούει στην οργανωμένη διαφήμιση των 
προϊόντων αυτών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ένα καλό πρωινό πρέπει να περιέχει το 20% των θερμίδων της ημέρας και να αποτελείται από 
τροφές με θρεπτική αξία. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ενέργεια που απαιτεί ο εγκέφαλος, 
ώστε να μπορεί να αποδίδει επί ένα πεντάωρο. Εκτός από αυτό, αποφεύγονται τα πολλά μεσογεύ-
ματα, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στο σάλιο να επανορθώσει τις μικρές βλάβες που έγιναν στα 
δόντια, από προηγούμενες λήψεις τροφής.

Μερικές ιδέες για πρωινό γεύμα:
 Φρέσκο γάλα χωρίς ζάχαρη ή αρωματισμένο με σκόνη κακάο.
 Ψωμί ή φρυγανιές με τυρί, κασέρι, ελιές, αυγό.
 Γιαούρτι με ψιλοκομμένα φρέσκα φρούτα ή γάλα με μούσλι, corn fl akes.
 Πίτα ή κουλούρι σουσαμένιο.
 Ψωμί με βούτυρο και μέλι ή μαρμελάδα.
 Φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί.
 Χυμός φρεσκοστιμμένου φρούτου.

Μεσόγευμα (Κολατσιό)

Τα μεσογεύματα θα πρέπει να προσφέρουν θρεπτικά στοιχεία και ενέργεια (θερμίδες), αλλά όχι 
μόνο ενέργεια. Δυστυχώς, όσο μειώνονται σε ποιότητα και αριθ μό τα κύρια γεύματα, τόσο αυξάνο-
νται τα μεσογεύματα και μάλιστα τα ζαχαρούχα.

Καλό είναι να αποφεύγεται η κατάχρηση των χυμών φρούτου του εμπορίου και των αναψυ-
κτικών. Ο κίνδυνος που παραμονεύει, πέρα από τη ζάχαρη, βρίσκεται και στο ανθρακικό οξύ που 
περιέχουν. Έχει ήδη καταγραφεί διάβρωση στους αυχένες των δοντιών, σε άτομα που συνηθίζουν 
να πίνουν 1 λίτρο αναψυκτικού τη μέρα. Τα δόντια με διάβρωση έχουν υπερευαίσθησία στο κρύο και 
φαίνονται πιο κίτρινα, επειδή λεπτάινει η αδαμαντίνη σε πάχος και προβάλει η οδοντίνη που έχει πιο 
κίτρινο χρώμα.

Σχετικά με τα αναψυκτικά και τους χυμούς εμπορίου θα πρέπει να αναφερθεί ότι δυστυχώς έχουν 
αντικαταστήσει το νερό, που δίκαι θεωρείται ως ο καλύτερος φυσικός χυμός. Ο κίνδυνος διάβρωσης 
μειώνεται εάν χρησιμοποιεί κανείς καλαμάκι, δεν κρατάει το αναψυκτικό στο στόμα του για ώρα και 
ξεπλένει το στόμα του με νερό.



22

Κεράσματα

Δυστυχώς τα κεράσματα με ζάχαρη κυριαρχούν στις προτιμήσεις όλων. Μερικές εναλλακτικές 
ιδέες για όσους θέλουν να πρωτοτυπήσουν, είναι:
 Ένα όμορφο καλάθι με μικρά φρούτα (μανταρίνια, κλεμεντίνια, καΐσια, κεράσια).
 Μικρές σακουλίτσες, με ξηρούς καρπούς (στραγάλια, φιστίκια, φουντούκια, ποπ-κόρν).
 Αλμυρά κουλουράκια, πίτα.
 Μαστίχες ή καραμέλες χωρίς ζάχαρη.

 Α. Στόχος της άσκησης της 4ης κάρτας
Με τις γνώσεις που απόκτησαν, θα μπορούν να συνθέσουν το πρωινό της αρεσκείας τους, έτσι 

ώστε να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφών.

Β. Προτεινόμενη δραστηριότητα

Επίσκεψη στο κυλικείο του σχολείου και καταγραφή των προϊόντων που θα αποτελέσουν εναλ-
λακτική λύση σχετικά με τα μεσογεύματα και τα κεράσματα.
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ΚΑΡΤΑ 5
Τερηδονογόνες τροφές
Αν ρωτούσαμε τα μικρόβια τι φαγητό θα ήθελαν να φάνε, θα διάλεγαν τροφές που κολλούν στα 

δόντια και παραμένουν πολλή ώρα μέσα στο στόμα. Τέτοια προϊόντα υπάρχουν πολλά, όπως: 
 Τα γλυκά με πολλή ζάχαρη: Καραμέλες, πάστες, γκοφρέτες, λουκούμια, παστέλια, σοκολάτες. 
 Τα προϊόντα καθαρού αμύλου με ή χωρίς ζάχαρη: Γλυκά μπισκότα, κέικ, κρουασάν, ψωμάκια του 
σάντουιτς.

 Τα αλμυρά προϊόντα αμύλου: Γαριδάκια, πατατάκια, κρακεράκια, ξηροί καρποί πανέ.
 Τα προϊόντα με κρυμμένη ζάχαρη: Γιαουρτάκια με φρούτα, τα διάφορα είδη κακάο (Nesquick, 

Hemo), τα αναψυκτικά, οι χυμοί με πρόσθετη ζάχαρη (νέκταρ), τα αποξηραμένα φρούτα (σύκα, 
σταφίδες, χουρμάδες), το ice tea, τα φαρμακευτικά σιρόπια, η σάλτσα κέτσαπ. 

Ζάχαρη 

Από όλα τα ζάχαρα των τροφών, η κοινή ζάχαρη είναι η πιο επικίνδυνη για τα δόντια. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί τα μικρόβια αφενός μπορούν και τη μεταβολίζουν προς οξύ και αφετέρου τη χρησιμοποι-
ούν για την παραγωγή πολυσακχαριτών (κόλλας).

Τα παιδιά δεν χρειάζονται τη ζάχαρη για να αναπτυχθούν, γιατί ο οργανισμός τους είναι σε θέση 
να μετατρέπει την πατάτα, το ρύζι ή τα ζυμαρικά σε δικά του ακίν δυνα ζάχαρα. Εξάλλου, η ζωή στον 
πλανήτη άρχισε χιλιετηρίδες προτού να αρχίσει η βιομηχανική παραγωγή της ζάχαρης, που έγινε 
πριν από 300 περίπου χρόνια. 

Στη διάρκεια του αιώνα μας η παραγωγή της ζάχαρης έγινε μαζικότερη και εξαπλώθηκε σε όλα 
τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ο καθένας μας καταναλώνει ετησίως 42 περίπου κιλά ζάχαρης, πο-
σότητα που αντιστοιχεί σε 14.000 κουταλάκια ζάχαρη και 196.000 θερμίδες. Σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής μας καταναλώνουμε περί που 3,5 τόνους ζάχαρης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αν φανταστούμε 
τους 3,5 τόνους σαν ένα λόφο, τότε η βάση του λόφου καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας. Δηλαδή κατά την περίοδο που τα δόντια είναι πιο ευπαθή και η φροντίδα των 
δοντιών περιορισμένη έως ανύπαρκτη.

Στη διατήρηση της υγείας των δοντιών σπουδαιότερο ρόλο παίζει το πόσο συχνά τρώμε προϊ-
όντα ‘επικίνδυνα’ και μικρότερο ρόλο η ποσότητα που τρώμε. Τα γλυκά δεν απαγορεύονται τελείως. 
Όταν καταναλώνονται αμέσως μετά από τα κύρια γεύματα, είναι λιγότερο επιβλαβή για τα δόντια.

Σε κάθε λήψη τροφής υγρής ή στερεής μορφής, παράγεται οξύ μέσα στην πλάκα για 20 λεπτά. 
Αν, για παράδειγμα, πιούμε ένα ολόκληρο ποτήρι ζαχαρούχο αναψυκτικό, για μισή περίπου ώρα θα 
παράγεται οξύ μέσα στην πλάκα. Αν όμως πίνουμε από μια γουλιά κάθε λίγο, τότε θα παράγεται οξύ 
για πολλαπλάσιο χρόνο, οπότε και ο κίνδυνος για προσβολή της αδαμαντίνης είναι πολύ μεγαλύτε-
ρος. 

Επιπλέον, όσο περισσότερο παραμένει μια τροφή στο στόμα, για παράδειγμα το μπισκότο, τόσο 
περισσότερο χρόνο διαρκεί η παραγωγή οξέων μέσα στην πλάκα. 

Συνεπώς, όσο συχνότερα τρώμε ζαχαρούχα ή αμυλούχα και όσο πιο κολλώδη είναι τα προϊόντα 
αυτά, τόσο πιο εύκολα θα τερηδόνιστούν τα δόντια μας.

Α. Στόχος της άσκησης της 5ης κάρτας

Το ρολόι της ζάχαρης βοηθάει να κατανοήσουν ότι:
 η διατροφή θα πρέπει να αποτελείται από 5 λήψεις τροφής τη μέρα (τρία κύρια γεύματα και δύο 
μεσογεύματα)

 ο κίνδυνος που διατρέχουν τα δόντια είναι ανάλογος της αύξησης του αριθμού των μεσογευμά-
των.
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Β. Προτεινόμενη δραστηριότητα

Η άσκηση αρχίζει μια μέρα πριν. Οι μαθητές πρέπει να καταγράψουν σε ένα τετράδιο το χρόνο 
και το είδος των τροφών που έφαγαν ή ήπιαν την προηγούμενη μέρα. Ο κατάλογος αυτός θα διευ-
κολύνει την εκτέλεση της άσκησης 5.

Για κάθε λήψη τροφής, υγρής ή στερεής, να χρωματίσουν έναν τομέα του κύκλου (αντιστοιχεί 
σε ένα ημίωρο). Εάν έχουν φάει κάτι στις 9 το πρωί αλλά και στις 9 το βράδυ, τότε θα χρωματίσουν 
και την προέκταση του τομέα. Στη συνέχεια θα μετρήσουν το συνολικό αριθμό των χρωματισμένων 
τομέων του κύκλου (συμπερι λαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται στην προέκταση των τομέων) 
και θα σημειώσουν τον αντίστοιχο αριθμό στα κουτάκια. 

Παράδειγμα, αν υπάρχουν 7 λήψεις τροφής, τότε θα χρωματισθούν 7 τομείς στα αντίστοιχα ημί-
ωρα και θα σημειωθεί το κουτάκι ‘7’ που βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, για τόσο περισσότερα ημίωρα εκτίθενται τα δόντια στο οξύ και 
άρα ο κίνδυνος για ανάπτυξη τερηδόνας είναι μεγαλύτερος.
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ΚΑΡΤΑ 6
Τα όπλα μας
Η ανάπτυξη της τερηδόνας απαιτεί:

 την ύπαρξη ενός δοντιού
 την παρουσία της οδοντικής πλάκας πάνω σε αυτό
 την τροφοδότηση της πλάκας με ζυμώσιμα ζάχαρα
 την επαναληψιμότητα του φαινομένου δηλ. η συνύπαρξη των παραπάνω τριών παραγόντων να 
έχει διάρκεια στο χρόνο, να μην είναι στιγμιαίο φαινόμενο.

Τα όπλα με τα οποία μπορούμε να καταπολεμήσουμε την τερηδόνα είναι πολλά και αφορούν και 
τους τέσσερις προαναφερθέντες παράγοντες.

Στο δόντι μπορεί να δράσει το φθόριο και το σάλιο για να ενισχυθεί η αδαμαντίνη με τα ανάλογα 
ιόντα. 

Στην οδοντική πλάκα μπορεί να δράσει το βούρτσισμα και ο περιορισμός της ζάχαρης, με στόχο 
τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της πλάκας.

Στην τροφοδότηση της πλάκας μπορεί να δράσει προληπτικά η αντικατάσταση της ζάχαρης με 
άλλες γλυκές ουσίες, που δεν ζυμώνονται από τα μικρόβια της πλάκας (υποκατάστατα της ζάχα-
ρης).

Η μείωση του αριθμού των μεσογευμάτων θα κάνει το φαινόμενο να μην είναι επαναλαμβανόμε-
νο και επομένως θα μειωθεί ο χρόνος έκθεσης στο οξύ.

Τέλος, όλα μαζί μπορούν και πρέπει να βρίσκονται κάτω από τον τακτικό έλεγχο του οδοντιά-
τρου.

Το σάλιο και το φθόριο λειτουργούν θετικά με την παρουσία τους και αποτελούν τους παρά-
γοντες άμυνας του δοντιού. Η ζάχαρη και τα μικρόβια αποτελούν τους παράγοντες προσβολής και 
δρουν υπέρ των δοντιών μόνο με την απουσία τους.

Σύμφωνα με το σχήμα στην Κάρτα 6, για να έχουμε υγεία θα πρέπει ο ζυγός να γείρει προς τα 
αριστερά, πράγμα που θα επιτευχθεί είτε όταν αυξήσουμε τους παράγοντες άμυνας (σάλιο, φθόριο) 
είτε όταν μειώσουμε τους παράγοντες προσβολής (ζαχαρούχα, οδοντική πλάκα). Αντίθετα, θα υπάρ-
ξει νόσος, δηλαδή τερηδονισμένα δόντια, όταν αυξηθούν οι παράγοντες προσβολής (παραμέληση 
βουρτσίσματος, κατά χρηση ζαχαρωδών) και μειωθούν οι παράγοντες άμυνας (λίγο σάλιο, αραιές 
λήψεις φθορίου).

Η διατήρηση της υγείας των δοντιών είναι εύκολη υπόθεση για αυτόν που έχει κατανοήσει την 
πολυπαραγοντική της φύση.

Α. Στόχος της άσκησης της 6ης κάρτας

Να μάθουν ότι:
 Πολλοί παράγοντες συντελούν στη διατήρηση της υγείας του στόματος.
 Στον καθημερινό αγώνα για τη διατήρηση της υγείας των δοντιών χρειάζεται να ενισχυθούν οι 
παράγοντες άμυνας και να μειωθούν οι παράγοντες προσβολής.

Β. Προτεινόμενη δραστηριότητα

 Να οργανώσουν στο σχολείο Ημέρα Στοματικής Υγείας, όπου θα εκθέσουν όλο το υλικό που θα 
παραχθεί από την άσκηση αυτή. 

 Να λύσουν στον πίνακα το παρακάτω πρόβλημα:

Κάθε αναψυκτικό περιέχει ζάχαρη σε ποσοστό 10% περίπου. Να υπολογιστεί η ποσότητα της 
ζάχαρης

♦ σε γραμμάρια ανά κουτάκι (όγκος κουτιού 330 κ.εκ.)
♦ σε κουταλάκια τσαγιού (1 κουταλάκι ζάχαρης = 4 γραμ.)

(Λύση: 33 γραμ. ζάχαρης ανά κουτάκι αναψυκτικού και 8,2 κουταλάκια τσαγιού ζάχαρη)
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ΚΑΡΤΑ 7
Το φθόριο
Πέρασαν πάνω από 70 χρόνια από τότε που ανακαλύφθηκε ότι όταν το πόσιμο νερό περιέχει 

φθόριο (>0,5ppm), τότε τα δόντια προστατεύονται από την τερηδόνα κατά 50%. Η παρατήρηση αυτή 
επιβεβαιώθηκε με χιλιάδες μελέτες που έγιναν σε πολλά ερευνη τικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά σε όλα τα κράτη που έχουν υψηλό επιπολασμό της 
νόσου τερηδόνας να υιοθετήσουν την τεχνητή φθορίωση του νερού, προσθέτοντας στο πόσιμο νερό 
την ποσότητα του φθορίου που λείπει. Ιδανική θεωρείται η συγκέντρωση του 0,7 ως 1 ppm φθορίου 
(ppm είναι μονάδα συγκέντρωσης και μπορεί να αντιστοιχηθεί με “μια σταγόνα φθορίου διαλυμένη 
σε ένα εκατομμύριο σταγόνες νερού”). 

Για την πρόληψη της τερηδόνας θα πρέπει το φθόριο να βρίσκεται κοντά στην αδαμαντίνη τη 
στιγμή που παράγονται τα οξέα στην πλάκα. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον το φθόριο υπάρχει στο 
σάλιο. Η ποσότητα που απαιτείται για την εξασφάλιση της προστασίας είναι ελάχιστη.

Όσο πιο συχνά εισέρχεται φθόριο στο στόμα, τόσο πιο πολύ εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των 
δοντιών. Επομένως, η καθημερινή παρουσία φθορίου στο σάλιο:
 εμποδίζει τη δημιουργία της τερηδόνας
 καθυστερεί την εξέλιξή της
 επουλώνει τις μικρές επιφανειακές βλάβες (αρχόμενες τερηδόνες)

Το φθόριο το χρειάζονται όλοι όσοι έχουν φυσικά δόντια, δηλαδή τόσο τα παιδιά όσο και οι ενή-
λικες. Δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες αρκεί να υπάρχει μια σταθερή χαμηλή συγκέντρωση στο 
περιβάλλον του δοντιού, δηλαδή στο σάλιο.

Το βούρτσισμα με φθοριούχο οδοντόκρεμα εμπλουτίζει το σάλιο με φθόριο για αρκετές ώρες. 
Άτομα με υψηλή τερηδονική δρασττηριότητα καλύπτονται με το φθόριο που παρέχεται από δύο 
βουρτσίσματα την ημέρα. Άτομα με υψηλή τερηδονική δραστηριότητα χρειάζονται επιπλέον φθόριο 
που παρέχεται και από άλλα προϊόντα, όπως τα φθοριούχα στοματοπλύματα, οι φθοριούχες μα-
στίχες, τα δισκία φθορίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο οδοντίατρος μπορεί να εφοδιάσει τα δόντια με 
φθόριο χρησιμοποιώντας πυκνά φθοριούχα σκευάσματα (τοπική φθορίωση στο οδοντιατρείο) σε συ-
χνότητα ανάλογη του τερηδοντικού κινδύνου. Συνεπώς ο οδοντίατρος αφού εντοπίσει το μέγεθος του 
τερηδονικού κινδύνου, θα προτείνει κάποια από τα παρακάτω προϊόντα και τη συχνότητα λήψης:
 Φθοριούχο οδοντόκρεμα (σε όλους ανεξαιρέτως).
 Φθοριούχα στοματοπλύματα (για καθημερινή ή εβδομαδιαία χρήση) .
 Πυκνά φθοριούχα ζελέ ή ειδικά φθοριούχα βερνίκια (για τοπικές φθοριώσεις στο οδοντιατρείο).
 Δισκία φθορίου (συνταγογραφούμενα).
 Μαστίχες φθορίου.

Το λίγο φθόριο κάνει πολύ καλό στα δόντια, αλλά το πολύ φθόριο που καταπίνεται από μικρά 
παιδιά μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία πορώδους αδαμαντίνης. Η κατάσταση αυτή ονομάζε-
ται φθορίαση των δοντιών. Πρόκειται για μόνιμές βλάβες, που όταν προσροφήσουν χρωστικές των 
τροφών αποκτούν καφεκίτρινο χρώμα. Σε σοβαρές περιπτώσεις επηρεάζεται η αισθητική του χαμό-
γελου.

Η φθορίωση των δοντιών εμφανίζεται όταν υπάρχει περίεσσεια φθορίου στο πόσιμο νερό 
(>1ppm). Στη χώρα μας εντοοπίσθηκαν περιοχές με συγκέντρωση φθορίου υψηλότερη της ιδανικής. 
Τέτοιες περιοχές είναι ορισμένα χωριά κοντά στις λίμνες Δοϊράνη και Βόλβη, στο Χολομώντα Χαλκι-
δικής, σε κάποια νησιά των Κυκλάδων και στο νομό Ηρακλείου.

Για να προστατέψει κανείς τα δόντια του παιδιού από την εμφάνιση φθορίασης, θα πρέπει οι 
γονείς με παιδιά ηλικίας 0 ως 7 χρονών ν αποφεύγουν το ντόπιο νερό (πόση, μαγείρεμα, παρασκευή 
γάλακτος για βρέφη) και να απιλέγουν π.χ. εμφιαλωμένο.
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Α. Στόχος της άσκησης της 7ης κάρτας

 Να μάθουν ότι, από όλα τα φθοριούχα προϊόντα, η οδοντόκρεμα είναι η σημαντικότερη, φθηνό-
τερη και τακτικότερη πηγή λήψης φθορίου.

 Να επιλέγουν τα πιο εύχρηστα και κατάλληλα για την περίπτωσή τους φθοριούχα προϊόντα, μετά 
από συζήτηση με τον Οδοντίατρο.

Β. Προτεινόμενη δραστηριότητα

Επίσκεψη στο super market και καταγραφή των ειδών φθοριούχου οδοντόκρε μας, καθώς και 
των στοματικών διαλυμάτων που περιέχουν φθόριο.

Με τον τρόπο αυτόν τους προτρέπουμε να διαβάζουν τα αναγραφόμενα στις συσκευασίες και 
τους βοηθούμε να γίνουν συνειδητοποιημένοι καταναλωτές.
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ΚΑΡΤΑ 8
Στοματική Υγιεινή
Τον τελευταίο αιώνα έγινε μεγάλη αλλαγή στις διατροφικές μας συνήθειες, γεγονός που επέβαλε 

το μέτρο της στοματικής υγιεινής σε καθημερινή βάση.

Βούρτσισμα

Το βούρτσισμα των δοντιών και των ούλων είναι η πιο απλή, φθηνή και αποτελεσματική μέθο-
δος πρόληψης της τερηδόνας και της ουλίτιδας. Έχει ως στόχο την απομά κρυνση της κολλώδους 
οδοντικής πλάκας από τα δόντια και τα ούλα. Κάνει το χαμόγελο όμορφο και λαμπερό και χαρίζει 
ευχάριστη αναπνοή. Τα καθαρά δόντια αυξάνουν την αυτοεκτίμηση και την κοινωνική αποδοχή του 
ατόμου, κάνοντάς το πιο ελκυστικό. 

Σχετικά με τον τρόπο βουρτσίσματος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν διάφορες τεχνι-
κές. Σημασία έχει το αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητικό, δηλ. οι τρίχες της οδοντόβουρτσας να μπο-
ρούν να περνούν από όλες τις επιφάνειες των δοντιών και να απομακρύνουν τις πλάκες. Με μικρές 
κυκλικές κινήσεις (δονήσεις) το πετυχαίνουμε ευκολότερα.

Μια καλή συνήθεια είναι να χωρίζουμε τον οδοντικό φραγμό σε τρία τμήματα από την έξω μεριά 
(πλαϊνό δεξιά, κεντρικό, πλαϊνό αριστερά) και σε άλλα τρία αντίστοιχα από τη μεριά της γλώσσας. 
Κάθε ένα από τα τμήματα αυτά το βουρτσίζουμε συνειδητά, μετρώντας μέχρι το 20 (20 δευτερόλε-
πτα), ενώ ταυτόχρονα με μικρές κυκλικές κινήσεις της βούρτσας προσπαθούμε να “βιδώσουμε” τις 
τρίχες στα διαστήματα μεταξύ των δοντιών, ασκώντας απαλή πίεση. Τέλος βουρτσίζουμε τις μαση-
τικές επιφάνειες των δοντιών για άλλα 20 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά, με κινήσεις μέσα έξω, 
για να αφαιρέσουμε κάθε τι που λίμνασε στα αυλάκια των δοντιών. Συνολικά χρειαζόμαστε χρόνο 5 
λεπτών για να καταφέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι τα δόντια τους βουρτσίστηκαν αποτελε σματικά, απλά και 
μόνο επειδή μπήκε η οδοντόβουρτσα και ο αφρός στο στόμα τους. Στην περίπτωση αυτή η αποτε-
λεσματικότητα του βουρτσίσματος μπορεί να ελεγχθεί με τη βαφή των μικροβιακών πλακών με την 
ειδική και ακίνδυνη χρωστική ουσία, που κυκλοφορεί σε μορφή δισκίων ή διαλύματος.

Τα άτομα που φορούν ορθοδοντικό μηχάνημα πρέπει να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια 
για να απομακρύνουν αποτελεσματικά την οδοντική πλάκα.

Το βούρτσισμα πρέπει να γίνεται δύο φορές την ημέρα. Το βραδινό βούρτσισμα θεωρείται το 
σημαντικότερο, γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου μειώνεται η παραγωγή σάλιου και τα δόντια χάνουν 
τη φυσική τους προστασία.

Πέρα από τα δόντια και τα ούλα, βούρτσισμα χρειάζεται και η γλώσσα. Η ραχιαία επιφάνεια της 
γλώσσας, λόγω της ιδιαίτερης ανατομίας της (θηλές, ραγάδες) κατακρατά πάρα πολλά μικρόβια. 
Έχει αποδειχθεί ότι κατά 90% η κακοσμία του στόματος οφείλεται στα μικρόβια που επικάθονται στη 
γλώσσα. Γι’ αυτό το βούρτσισμα και της γλώσσας είνια το καλύτερο μέσο για την καταπολέμιση της 
κάκοσμης απόπνοιας. Επειδή η γλώσσα είναι ευαίσθητο όργανο καιτο άγγιγμά της προκαλεί τάση 
για εμετό, χρειάζεται χρόνο και επιμονή για να συνηρίσει την οδοντόβουρτσα. Όταν όμως το καταφέ-
ρει κανείς, τότε η αίσθηση της καθαριότητας που νιώθει είναι η απόλαυση.

Οδοντόβουρτσα.

Μια καλή οδοντόβουρτσα έχει μικρή κεφαλή και μαλακές, ευλύγιστες και καλής ποιότητας συν-
θετικές τρίχες (με αποστρογγυλεμένα άκρα). Το σχήμα της λαβής μπορεί να ποικίλει. Δείκτης αντι-
κατάστασής της είναι ο βαθμός παραμόρφωσης των τριχών της. Η διάρκεια ζωής μιας μαλακής 
οδοντόβουρτσας που χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση, είναι 2-3 μήνες.

Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλά είδη οδοντόβουρτσας, που έχουν ποικίλο σχήμα, διάφορους 
συνδυασμούς μήκους και σκληρότητας των τριχών και είναι ηλεκτρικές ή χειροκίνητες. Τις ηλεκτρικές 
τις προτείνουμε σε άτομα που αρνούνται να βουρτσίσουν τα δόντια τους ή σε άτομα με δυσλειτουρ-
γία των χεριών. Ας σημειωθεί ότι δεν υπερτερούν των χειροκίνητων. 
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Οδοντόκρεμα

Το σημαντικότερο συστατικό που πρέπει να έχει μια οδοντόκρεμα είναι το φθόριο. Οι οδοντόκρε-
μες έχουν πολλές διαφορές ως προς τη σύνθεσή τους γενικότερα, αλλά και ως προς το είδος και τη 
συγκέντρωση της φθοριούχου ένωσης που περιέχουν. Όλες αποσκοπούν σε δύο στόχους :
 Στην τροφοδοσία του σάλιου και του δοντιού με ιόντα φθορίου.
 Στην απομάκρυνση της πλάκας με τη βοήθεια του αφρού. 
Υπάρχουν οδοντόκρεμες για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 7 ετών και οδοντόκρεμες για όλους 

τους υπόλοιπους. Διαφέρουν ως προς την ποσότητα φθορίου που περιέχουν. Η ποσότητα οδοντό-
κρεμας που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι όσο ένα στραγάλι. Τα νήπια καταπίνουν σχεδόν τη μισή 
ποσότητα γι’ αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά παιδικές οδοντόκρεμες.

 Συμπληρωματικά του βουρτσίσματος (οδοντικό νήμα, μεσοδόντια βουρτσάκια, οδοντο-
γλυφίδες)
Η οδοντόβουρτσα δε φτάνει ανάμεσα στα δόντια, δηλ. στις όμορες επιφάνειες, για να τις καθα-

ρίσει ικανοποιητικά. Για τα μέρη αυτά χρειαζόμαστε το οδοντικό νήμα, αν τα δόντια είναι πολύ σφικτά 
ή τα άλλα δύο, αν υπάρχει χώρος. 

Το οδοντικό νήμα είναι μια λεπτή μεταξωτή κλωστή, που με τη βοήθεια των δακτύλων περνάει 
ανάμεσα στα δόντια και κινείται πάνω-κάτω, προσεκτικά για να μη πληγώσει τα ούλα. Η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται σε κάθε δόντι, χρησιμοποιώντας κάθε φορά καθαρό μέρος του νήματος. Η χρήση 
του είναι απαραίτητη μια φορά τη μέρα, ιδίως σε όσους έχουν στρεβλά δόντια.

Οι οδοντιατρικές οδοντογλυφίδες είναι τριγωνικές, κατασκευασμένες από μαλα κό ξύλο (ευκάλυ-
πτο) και δεν πρέπει να συγχέονται με τις οδοντογλυφίδες που υπάρχουν π.χ. στα εστιατόρια.

Τα μεσοδόντια βουρτσάκια είναι εύκαμπτα, αποτελούνται από πλαστικές ίνες, έχουν κυλινδρικό 
σχήμα και ποικίλο πάχος. Χρησιμοποιούνται όπως οι οδοντογλυφί δες και θεωρούνται πού αποτελε-
σματικές και πρακτικές στη χρήση τους.

Στοματικά διαλύματα

Ανάλογα με το δραστικό τους συστατικό, χωρίζονται σε αντιτερηδονογόνα, αντισηπτικά ή μικτά. 
Τα αντιτερηδονογόνα περιέχουν φθόριο σε ποικίλη συγκέντρω ση, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης 
τους. Τα αντισηπτικά περιέχουν αντιμικροβια κές ουσίες, όπως χλωρεξιδίνη, τρικλοσάν, κ.ά. και χρη-
σιμοποιούνται σε σοβαρές περιπτώ σεις, όταν είναι αδύνατο το βούρτσισμα δοντιών και ούλων λόγω 
πληγής, αλλά όχι για την πρόληψη της τερηδόνας ή της χρόνιας ουλίτιδας.

Οι στοματοπλύσεις με τα στοματικά διαλύματα δεν αντικαθιστούν το βούρτσισμα.

Α. Στόχος της άσκησης της 8ης κάρτας

Να μάθουν:
 Να επιλέγουν τα σωστά μέσα στοματικής υγιεινής.
 Να εφαρμόζουν το σωστό και αποτελεσματικό βούρτσισμα.

Β. Προτεινόμενη δραστηριότητα

Επίσκεψη στο super market ή στο φαρμακείο και καταγραφή:
 Των ειδών οδοντόβουρτσας που κυκλοφορούν
 Των συμπληρωματικών μέσων στοματικής υγιεινής που υπάρχουν στο εμπόριο (οδοντικό νήμα, 
μεσοδόντια βουρτσάκια, οδοντιατρικές οδοντογλυφίδες, στοματικά διαλύματα.
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ΚΑΡΤΑ 9
Το σάλιο
Το σάλιο φροντίζει ώστε να διατηρείται το στόμα μας υγιές. 

 Περιέχει τα συστατικά των δοντιών σε μορφή ιόντων (ασβέστιο και φωσφόρο) και χάρη σε αυτά 
τα ιόντα μπορεί: 
♦ να επιδιορθώνει τις μικροατέλειες που υπάρχουν στην επιφάνεια των δοντιών, όταν πρωτο-

ανατέλλουν στο στόμα και
♦ να επουλώνει τις αρχόμενες τερηδόνες.

 Μπορεί να αραιώνει και να εξουδετερώνει τα οξέα που παράγονται στην πλάκα κατά τη ζύμωση 
των τροφών. Μ’ αυτό τον τρόπο το σάλιο προστατεύει τα δόντια από τη βλαπτική δράση των 
οξέων. 

 Διατηρεί το βλεννογόνο του στόματος υγρό, προστατεύοντάς τον από ερεθισμούς.

Το σάλιο μειώνεται με το κάπνισμα, το στρες, τη λήψη ορισμένων φαρμάκων, την ύπαρξη κάποι-
ων νοσημάτων ή την ακτινοβόληση της περιοχής κεφαλής - τραχήλου. Άτομα με σημαντικά μειωμένη 
παραγωγή σάλιου δυσκολεύονται στη μάσηση και στην ομιλία, επειδή λείπει το υγρό περιβάλλον, 
ώστε οι ανάλογες κινήσεις να γίνονται χωρίς τριβή. Ακόμα, εμφανίζουν περισσότερες τερηδόνες και 
ερεθισμένο βλεννογόνο.

Όταν το σάλιο περιέχει φθόριο, έστω και σε ίχνη, τότε ενισχύεται η δύναμή του και επιδιορθώνει 
ταχύτερα τις μικρές επιφανειακές βλάβες που προκαλούν τα οξέα στην αδαμαντίνη. Άφθονο σάλιο 
παράγεται κατά τη μάσηση τροφών που απαιτούν μασητική προσπάθεια (φρούτα, λαχανικά, κρέας) 
και μαστίχας.

Το σάλιο προσφέρει προστασία από την τερηδόνα, αρκεί να εξασφαλιστούν ορισμένες προϋπο-
θέσεις:
 Επαφή του σάλιου με καθαρά δόντια, δηλ. απομάκρυνση των πλακών με το βούρτσισμα
 Παρουσία άφθονου σάλιου, δηλ. μάσηση σκληρών τροφών
 Ενίσχυση της δύναμής του, δηλ. τακτική παρουσία φθορίου.
 Χρόνος για να δράσει επανορθωτικά, δηλ. μεσολάβηση τουλάχιστο 2 ωρών μεταξύ των λήψεων 
τροφής.

Αν δε συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο αμυντικός μηχανισμός του σάλιου αποδυνα-
μώνεται.

Α. Στόχος της άσκησης της 9ης κάρτας

 Να μάθουν ότι η λαϊκή σοφία μπορεί να αποτελέσει πηγή άντλησης γνώσεων σχετικών με τη 
σωστή διατροφή και τη στοματική υγεία.

 Να κατανοήσουν ότι το σάλιο, ως παράγοντας φυσικής άμυνας, μπορεί και παίζει καθοριστικό 
ρόλο στη διατήρηση της στοματικής υγείας. 

Β. Προτεινόμενη δραστηριότητα

 Από το ρολόι της ζάχαρης (άσκηση κάρτας 5) να υπολογιστεί ο χρόνος που το σάλιο δρα επα-
νορθωτικά, δηλ. να μετρηθούν τα δίωρα που δεν μπήκε τροφή στο στόμα.

 Να συλλεγεί το υλικό από την άσκηση 9 και να παρουσιαστεί συγκεντρωμένο στο σχολείο.
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ΚΑΡΤΑ 10
Υποκατάστατα της ζάχαρης
Στη σύγχρονη κοινωνία, η κατανάλωση ζάχαρης έχει συσχετιστεί με την αύξηση της τερηδόνας, 

της παχυσαρκίας, του σακχαρώδη διαβήτη και των καρδιαγγειακών νόσων. 
Βέβαια η σχέση διατροφής και τερηδόνας δε μπορεί να φανεί καθαρά στο μεμονωμένο άτομο, 

αλλά σε μεγάλες ομάδες ατόμων. Παράγοντες όπως η στοματική υγιεινή και η χρήση φθοριούχων 
σκευασμάτων επισκιάζουν τη σημασία της διατρο φής. Αυτό φαίνεται πιο καθαρά στην εποχή μας, 
όπου ενώ η συχνότητα της τερηδο νικής προσβολής μειώθηκε, αντίθετα η κατανάλωση ζαχαρωδών 
προϊόντων (γλυκά, αναψυκτικά, fast food) έχει αυξηθεί πολύ. Το φθόριο της οδοντόκρεμας και η 
βελτίωση της στοματικής υγιεινής έχουν παίξει το θετικό τους ρόλο, υπερσκελίζοντας την αυξημένη 
κατανάλωση των ζαχαρωδών.

Γενικά ο άνθρωπος δεν είναι διατεθειμένος να στερηθεί τη γλυκιά γεύση. Γι’ αυτό και προτεί-
νονται τα υποκατάστατα της ζάχαρης, τα οποία πληρούν τις προδιαγρα φές που ορίζει η Ιατρική, η 
Οδοντιατρική, η Τοξικολογία, η Φυσιολογία της Θρέψης, η Οικονομία και η Τεχνολογία Τροφίμων. 
Χρησιμοποιούνται κυρίως σε προϊόντα που καταναλώνονται με μεγάλη συχνότητα, όπως οι καρα-
μέλες, οι μαστί χες και τα αναψυκτικά τύπου light. Τα φαρμακευτικά σιρόπια στην πλειοψηφία τους 
περιέχουν ζάχαρη, ενώ ένας μικρός αριθμός από αυτά περιέχει υποκατάστατο της ζάχαρης, γεγονός 
ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα που εξ ανάγκης τα χρησιμοποιούν συχνά (π.χ. διαβητικοί).

Τα υποκατάστατα της ζάχαρης είναι ελάχιστα ή καθόλου ζυμώσιμα από τα μικρόβια του στόμα-
τος και διακρίνονται σε αυτά που περιέχουν θερμίδες και σε αυτά που δεν περιέχουν.

α) Υποκατάστατα με θερμίδες (φυσικές ουσίες): 
Φρουκτόζη, ιμβερτοσάκχαρο, ξυλιτόλη, σορβιτόλη, μαννιτόλη, μαλτιτόλη.

β) Υποκατάστατα χωρίς θερμίδες:
Ασπαρτάμη (φυσική ουσία), σακχαρίνη, κυκλαμικό, ακεσουλφάμη (τεχνητές ουσίες).

Ξυλιτόλη και σορβιτόλη

Περιέχονται στις φράουλες, στα δαμάσκηνα, στα κεράσια, στα ακτινίδια, στο σπανάκι, στα κρεμ-
μύδια και στα καρότα. Και οι δυο ουσίες προκαλούν ελαφρά διάρροια όταν καταναλωθούν σε ποσό-
τητες 25 γρ. την ημέρα (π.χ. 25 μαστίχες).

Η ξυλιτόλη υπερέχει όλων γιατί μοιάζει με τη ζάχαρη και έχει τον ίδιο βαθμό γλυκύτητας με αυτήν. 
Όταν διαλύεται στο στόμα αποδίδει την αίσθηση της δροσιάς, οπότε προκαλεί παραγωγή σάλιου με 
όλα τα θετικά που απορρέουν από αυτό. Επίσης εμποδίζει το σχηματισμό της οδοντικής πλάκας, 
αφού τα μικρόβια δεν μπορούν να την αξιοποιήσουν, ούτε για τον πολλαπλασιασμό τους ούτε για 
την παραγωγή οξέος.

Η σορβιτόλη έχει ευρύτερη χρήση γιατί είναι φθηνότερη από την ξυλιτόλη, αλλά έχει τη μισή γλυ-
κύτητα από ισόποση ζάχαρη. Συνήθως χρησιμοποιείται σε μίγματα με άλλα γλυκαντικά.

Ασπαρτάμη

Η ασπαρτάμη έχει πολύ υψηλό βαθμό γλυκύτητας. Αρκεί ένας κόκκος της για να δώσει την επι-
θυμητή γλυκύτητα. Άτομα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία θα πρέπει να αποφεύγουν όλα τα 
προϊόντα που περιέχουν ασπαρτάμη.

Μαστίχες χωρίς ζάχαρη

Οι μαστίχες χωρίς ζάχαρη συνήθως περιέχουν ξυλιτόλη, σορβιτόλη, μαννιτόλη, σακχαρίνη ή 
ασπαρτάμη. 

Μετά από τα γεύματα και ιδίως μετά τα ζαχαρούχα μεσογεύματα, εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα 
του βουρτσίσματος των δοντιών, οι μαστίχες χωρίς ζάχαρη προσφέρουν σημαντική βοήθεια. Η μά-
σηση μαστίχας με υποκατάστατα α) συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου σάλι-
ου β) χαρίζει γλυκιά γεύση χωρίς να εκθέτει τα δόντια σε κίνδυνο γ) παρέχει ελάχιστες θερμίδες.
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Στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει τη ζαχαρούχα μαστίχα, τότε είναι προτιμότερο να τη μα-
σήσει για περισσότερο από μισή ώρα, επειδή η ευεργετική δράση της μάσησης θα αρχίσει μετά την 
παρέλευση της γλυκιάς γεύσης.

Η μάσηση μαστίχας θα πρέπει να συνοδεύτεται από συστάσεις για κοσμιότητα στη χρήση της, 
αλλά και στην απόρριψή της (περιτύλιξη με χαρτί και πέταμα σε κάδο σκουπιδιών)

Α. Στόχος της άσκησης της 10ης κάρτας

Το σκίτσο της κάρτας 10 αποτελεί συνένωση δύο εικόνων. Η μισή εικόνα αναπαριστάνει τις 
συνέπειες της κατάχρησης των γλυκών προϊόντων στο στόμα και στο σώμα (τερηδονισμένα δόντια, 
παχυσαρκία) και η άλλη μισή τις συνέπειες των υγιεινών επιλογών (αλητισμός, υγιές χαμόγελο, ευ-
ρωστία).

Να ξεχωρίζουν και να επιλέγουν τα προϊόντα που περιέχουν υποκατάστατα της ζάχαρης, σε 
προϊόντα που καταναλώνονται με μεγάλη συχνότητα.

Β. Προτεινόμενη δραστηριότητα

Πρόκειται για μια δραστηριότητα παρακολούθησης της τηλεόρασης με κριτική ματιά και σύγκρι-
σης των αποτελεσμάτων. Ζητούμε να γίνει η καταγραφή του είδους, του τρόπου και της συχνότητας 
των διαφημίσεων σχετικών με:
 Προϊόντα μεσογεύματος (κολατσιό) ζαχαρούχα ή μη.
 Μαστίχες με ή χωρίς ζάχαρη.
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ΚΑΡΤΑ 11
Επίσκεψη στον Οδοντίατρο
Όσο σημαντική και αν είναι η προσπάθεια που καταβάλλουμε για να διατηρήσουμε τα δόντια μας 

γερά, η επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι απαραίτητη. Κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, πρέπει να 
επισκέπτεται τον οδοντίατρο μια φορά το χρόνο. Τα παιδιά με υψηλό τερηδονικό κίνδυνο πρέπει να 
εξετάζονται τακτικότερα και σε διαστήματα που καθορίζονται από τον οδοντίατρο.  

Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να βλέπουν τον οδοντίατρο ως φίλο τους και να μπορούν να 
συνεργαστούν μαζί του. Σήμερα η οδοντιατρική περίθαλψη δεν είναι επώδυνη, χάρη στις σύγχρονες 
τεχνικές αναισθησίας. 

Με τις τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο μπορεί κανείς να προλάβει πολλά. Συνήθως μια 
επίσκεψη περιλαμβάνει : 
 Λεπτομερή κλινική εξέταση των δοντιών (έγκαιρος εντοπισμός τερηδονικών βλαβών)
 Ακτινογραφικό έλεγχο (ανίχνευση τερηδονικών βλαβών σε αρχικό στάδιο, προβλήματα παλαιό-
τερων σφραγισμάτων).

 Εκτίμηση του τερηδονικού κινδύνου που διατρέχει το άτομο (ανάλογα με τη συχνότητα που κατα-
ναλώνει ζαχαρούχα προϊόντα, την αποτελεσματικότητα του βουρτσίσματος των δοντιών του και 
τη συχνότητα με την οποία τα δόντια του προσλαμβάνουν φθόριο, κ.ά.).

 Λεπτομερή εξέταση του στόματος και ιδιαίτερα των ούλων (εντοπισμός ουλίτιδας, περιοδοντίτι-
δας ή άλλων παθήσεων).

 Εκμάθηση του σωστού τρόπου βουρτσίσματος των δοντιών μετά από βαφή των πλακών.
 Οδηγίες για τη σωστή χρήση των διαφόρων μέσων στοματικής υγιεινής (οδοντόβουρτσα, οδο-
ντόκρεμα, οδοντικό νήμα, οδοντογλυφίδα, μεσοδόντιο βουρτσάκι, λοιπά φθοριούχα προϊόντα, 
αντισηπτικά).

 Παραπομπή σε ειδικό, όταν κρίνεται απαραίτητο (Ορθοδοντικό, Παιδοδοντίατρο, Προσθετολόγο, 
Περιοδοντολόγο ή Γναθοχειρουργό).

Τα παιδιά μπορούν να απευθυνθούν για οδοντιατρική περίθαλψη σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς. Τα ιδρύματα ΕΣΥ, ΙΚΑ, Οδοντιατρικές Σχολές, προσφέ ρουν οδοντιατρική περίθαλψη.

Οι οδοντίατροι του ΕΣΥ είναι επιφορτισμένοι με το προληπτικό κυρίως έργο και η θεραπευτική 
αποκατάσταση αφορά παιδιά μέχρι την ηλικία των 18 ετών (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας). Σε 
μεγαλύτερες ηλικίες καλύπτουν μόνο τα έκτακτα περιστατικά. Οι Οδοντιατρικές Σχολές προσφέρουν 
προληπτικό και θεραπευτικό έργο σε όλες τις ηλικίες.

Το ΙΚΑ καλύπτει προληπτικά και θεραπευτικά όλους τους ασφαλισμένους στο ταμείο του (ενή-
λικες και παιδιά). Οι ιδιώτες οδοντίατροι δέχονται στο ιατρείο τους με αμοιβή ή έχουν σύμβαση με 
ορισμένα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

Χρήσιμες συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς

Κατάγματα και εκγομφώσεις

Όταν το δόντι φύγει τελείως από τη θέση του λόγω ατυχήματος, τότε:
 το πιάνουμε από τη μύλη με καθαρό χαρτί 
 το ξεπλένουμε με καθαρό νερό χωρίς να τρίψουμε τη ρίζα του
 το διατηρούμε μέσα σε γάλα, φυσιολογικό ορό ή εφόσον πρόκειται για έφηβο που μπορεία να το 
καταφέρει, τότε γίνεται να το τοποθετήσει στο σάλιο του στόματος κάτω από τη γλώσσα 

 πηγαίνουμε επειγόντως στον οδοντίατρο. 

Αν υπάρχει αιμορραγία, αντιμετωπίζεται ασκώντας πίεση πάνω στην πληγή. 
Παιδιά που ασχολούνται με αθλήματα (κυρίως όταν υπάρχει επαφή με τον αντίπαλο) πρέπει να 

φοράνε προστατευτικoύς ενδοστοματικούς νάρθηκες, για αποφυ γή τραυματισμών και καταγμάτων 
στην περιοχή των γνάθων.
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Πονόδοντος

Σε περίπτωση που υπάρχει πονόδοντος, δε βάζουμε ασπιρίνη ή αλκοόλ στο πονεμένο δόντι ή στα 
ούλα, αλλά επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο αμέσως. Στο μεταξύ βουρτσίζουμε τα δόντια, ξεπλένοντας 
το στόμα με χλιαρό νερό για να καθαρίσει, και χρησιμοποιούμε νήμα για να αφαιρέσουμε τα υπολείμ-
ματα τροφής που έχουν πιθανόν παγιδευτεί ανάμεσα στα δόντια. 

Προληπτικές καλύψεις

Πρόκειται για ένα λεπτό στρώμα ρητίνης (ειδικό βερνίκι) που τοποθετείται στις μασητικές επιφά-
νειες των γομφίων, φράζοντας βοθρία και αύλακες. Οι προληπτι κές καλύψεις τοποθετούνται από τον 
οδοντίατρο, γίνονται ανώδυνα και πρέπει να ελέγχο νται κάθε χρόνο. Προτείνουμε να τοποθετούνται 
στα ίσω δόντια όλων των παιδιών και ιδιαίτερα σε αυτά που κινδυνεύουν να αναπτύξουν πολλές 
τερηδόνες.

Α. Στόχος της άσκησης της 11ης κάρτας

Να μάθουν: 
 Να συσχετίζουν τα πιο συνηθισμένα προβλήματα με τους πιο απλούς τρόπους αντιμετώπισης.
 Να κάνουν μια επανάληψη όλης της ύλης
Η σωστή αντιστοίχηση είναι: 
1—Δ,       2—Γ, 3—Α, 4—Ε, 5—Β

Β. Προτεινόμενη δραστηριότητα

Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας της περιοχής ή σε κάποιο ανάλογο ίδρυμα ή σε ιδιωτικό οδοντι-
ατρείο. Ζητούμε να πάρουν σύντομη συνέντευξη από τους ασθενείς στην αίθουσα αναμονής του 
οδοντιατρείου με θέμα:
 Ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψής σας στον οδοντίατρο;
 Πρόκειται για προληπτικό έλεγχο ή για θεραπεία οδοντικών προβλημάτων;
 Τι θα συμβουλεύατε σε ένα νέο προκειμένου να αποφύγει ανάλογα προβλήματα.
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Αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος
Η αξιολόγηση ενός προγράμματος μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα: κατά τη διάρκεια της εφαρ-

μογής του, αμέσως μετά τη λήξη του (εκτίμηση της βραχύχρονης επίδρασης) και μετά από την πα-
ρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος (εκτίμηση της μακρόχρονης επίδρασης).

Η αξιολόγηση της βραχύχρονης επίδρασης, γνωστής και ως “πριν και μετά“, έχει κάποιες αδυ-
ναμίες, διότι υπόκειται στην επίδραση διάφορων επιρροών, όπως είναι:
 η συσσώρευση γνώσης από συμμετοχή των μαθητών και σε άλλα προγράμματα Αγωγής Υγεί-
ας

 η θετική (ή αρνητική) επίδραση του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια εξέλιξης του προγράμματος 
(π.χ. τηλεόραση, διαφημιστικές καμπάνιες, καθιέρωση μέρας Αγωγής Υγείας, κ.ά.).

Θεωρητικά, ο καλύτερος και πλέον αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
ενός προγράμματος είναι ο έλεγχος του μακρόχρονου αποτελέσματος της παρέμβασης. Στην περί-
πτωση αυτή, ο αξιολογητής επανέρχεται στις ομάδες μετά από π.χ. ένα έτος από τη λήξη και συγκε-
ντρώνει εκ νέου τα προς εκτίμηση δεδομένα.

Στο παρόν πιλοτικό πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε η αξιολόγηση της βραχύχρονης επίδρασης 
της παρέμβασης, λόγω επιβεβλημένων χρονικών περιορισμών. Συντάχθηκε ερωτηματολόγιο πολ-
λαπλών απαντήσεων, που συμπληρώθηκε από τον κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα έφηβο πριν 
από την έναρξη και μετά τη λήξη αυτού. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στη γνώση (Νο 1, 2, 3, 4, 5), στη 
στάση (Νο 6, 7) και στη συμπεριφορά (Νο 8, 9,10) των μαθητών σε θέματα σχετικά με τη στοματική 
υγεία. 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ανά ερώτηση και απάντηση εκφράστηκαν σε ποσοσά. Η δια-
φορά των ποσοστών “πριν και μετά” έδειξε σημαντική αύξηση του επιπέδου των γνώσεων, πράγμα 
αναμενόμενο. Αντίθετα, παρατηρήθηκε μικρή αλλαγή στη στάση των μαθητών στα θέματα στοματι-
κής υγείας, πιθανόν διότι τα ποσοστά των αρχικών ευρημάτων ήταν ήδη πολύ υψηλά.

Σχετικά με την αλλαγή συμπεριφοράς, διαφορά υπήρξε μόνο στο ποσοστό της συχνότητας 
βουρτσίσματος. Το ποσοστό της επίσκεψης στον οδοντίατρο για προληπτικό έλεγχο δεν αναμενόταν 
να βελτιωθεί σε τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εξάλλου, η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι 
συνισταμένη πολλών παραγόντων και μακρόχρονης επίδρασης προληπτικών παρεμβάσεων.

Πέρα από την ουσία των απαντήσεων, αξιολογήθηκε και ο τρόπος δόμησης του ερωτηματολο-
γίου. Η ανάλυση έδειξε ότι ορισμένες ερωτήσεις του πιλοτικού ερωτηματολογίου παρουσίαζαν αδυ-
ναμίες. Για παράδειγμα, το πλήθος των πολλαπλών απαντήσεων δυσκόλεψε τους μεν μαθητές στη 
σωστή επιλογή, τους δε αξιολογητές στη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτόν, το 
ερωτηματολόγιο απλοποιήθηκε και προσαρτίστηκε στο έντυπο με τη νέα του μορφή.

Το πιλοτικό πρόγραμμα “Αγωγή Στοματικής Υγείας για εφήβους” μπορεί να αξιολογηθεί σε πολ-
λά επίπεδα. Μερικά από αυτά είναι η αποτελεσματικότητα του εντύπου και του ερωτηματολογίου, 
η συμμετοχή και η υποκίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η δημιουργική εμπλοκή και διευ-
κόλυνση των εκπαιδευτικών, το είδος και το πλήθος του παραχθέντος υλικού από την καλλιτεχνική 
δημιουργία των παιδιών (ποιήματα, ζωγραφιές, θεατρικά, τραγούδια). Ακόμη, μπορεί να αξιολογηθεί 
και από τον αντίκτυπο που είχε στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον κατά την τελική παρουσίαση 
των πεπραγμένων.

Συμπερασματικά, η σφαιρική και πολυεπίπεδη αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του προ-
γράμματος “Αγωγή Στοματικής Υγείας για εφήβους”, που έγινε από όλους τους εμπλεκόμενους (μα-
θητές, εκπαιδευτικούς, μέλη της επιστημονικής ομάδας), έδειξε ότι η εφαρμογή του προγράμματος 
ήταν πολύ επιτυχής, γεγονός ιδιαίτερα ικανοποιητικό για τους συντελεστές του προγράμματος.
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Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης

1.  Τι πρέπει να κάνεις για να μην τερηδονιστούν τα δόντια σου;

α. να τα βουρτσίζεις πιο συχνά με οδοντόκρεμα που περιέχει φθόριο

β. να μειώσεις την κατανάλωση γλυκών, αναψυκτικών και χυμών στα μεσογεύματα

γ. να παίρνεις συμπληρώματα διατροφής

2. Ξέρεις γιατί ματώνουν τα ούλα κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος;

Επειδή:

α. υπάρχει ουλίτιδα

β. η οδοντόβουρτσα είναι σκληρή

γ. άτομα της οικογένειας έχουν το ίδιο πρόβλημα

3. Πότε είναι καλύτερο να βουρτσίζεις τα δόντια σου;

α. Πριν από κάθε γεύμα

β. Μετά το πρωινό ή μεσημεριανό γεύμα

γ. Πριν από το βραδινό ύπνο 

4. Ξέρεις γιατί το φθόριο κάνει καλό στα δόντια;

α. Τα κάνει πιο ανθεκτικά στη νόσο τερηδόνα;

β. Σκοτώνει τα μικρόβια του στόματος.

γ. Τα βοηθάει να μη χαλαρώσουν και πέσουν.

5. Ξέρεις γιατί το κάπνισμα κάνει κακό στα δόντια και στα ούλα;

α. Ευνοεί  την ανάπτυξη μικροβίων, πέτρας και ουλίτιδας

β. Στεγνώνει το στόμα και προκαλεί κακοσμία

γ. Χρωματίζει τα ούλα

6. Είσαι ευχαριστημένος με τα δόντια σου;
Ναι, επειδή:

α. είναι γερά

β. είναι άσπρα και αστραφτερά

γ. είναι ίσια
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 Όχι, επειδή:

α. είναι χαλασμένα

β.  είναι κίτρινα και θαμπά

γ. είναι στραβά

7. Πιστεύεις ότι η στοματική σου υγεία εξαρτάται από σένα;

α. Ναι

β. Όχι

γ. Δεν ξέρω

8. Κάθε πότε βουρτσίζεις τα δόντια σου;

α. Δύο φορές τη μέρα

β. Μία φορά την ημέρα

γ. Πιο σπάνια

9. Χρησιμοποιείς μαστίχες χωρίς ζάχαρη;

α. Καθημερινά

β. Συχνά

γ. Ποτέ

10. Γιατί επισκέπτεσαι τον οδοντίατρο;

α. Μόνο για θεραπεία δοντιών και ούλων

β. Για προληπτικό έλεγχο

γ. Για θεραπεία και πρόληπτικό έλεγχο





Êåíôñéêüò ÔïìÝáò

ÐëÜãéïò ÔïìÝáò

Êõíüäïíôáò

Ðñüóèéá äüíôéá

Ðñïãüìöéïé

Ïðßóèéá äüíôéá

Ãïìößïé

Ãíùñéìßá ìå ôç 
óôïìáôéêÞ êïéëüôçôá

ÊÜñôá 1



2. ÂÜøå ôç ìýëç êüêêéíç, ôçí 
ðåñéï÷Þ ôïõ áõ÷Ýíá ìðëå êáé 
ôç ñßæá ôïõ ôïìÝá êßôñéíç

1. ×ñùìÜôéóå ôá äüíôéá

ôïìåßò : ìðëå

êõíüäïíôåò : êüêêéíï

ðñïãüìöéïé : ðñÜóéíï

ãïìößïé : êßôñéíï

¢óêçóç ÊÜñôáò 1



Άσκηση Κάρτας 11 
Αντιστοίχισε 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
1. Πολλά µεσογεύµατα Α. Χρήση οδοντικού νήµατος 

2. Πολλές τερηδόνες και 
αιµορραγία ούλων 

Β. Ενίσχυση του σάλιου µε φθόριο. 
Συστηµατικότερο βούρτσισµα 

3. Άφθονη µικροβιακή πλάκα στα 
µεσοδόντια διαστήµατα 

 

Γ. Μείωση ζαχαρούχων τροφών, 
συστηµατικότερο βούρτσισµα 
και επίσκεψη στον οδοντίατρο 

4. Πολύ λίγο σάλιο ∆. Αύξηση κύριων γευµάτων 

5. Σάλιο µε µειωµένη αµυντική 
ικανότητα 

Ε. Μάσηση σκληρών τροφών—
∆ιακοπή καπνίσµατος 

 
 
1 → …….. 
 
2 → …….. 
 
3 → …….. 

4 → …….. 
 
5 → …….. 
 
 
 

Áíáôïìßá åíüò
äïíôéïý

ÊÜñôá 2

Áäáìáíôßíç

Ïäïíôßíç

Ðïëöüò

Öáôíéáêü 
ïóôü

ÏóôåÀíç Ìýëç

ÏõëïäïíôéêÞ
ó÷éóìÞ

Ñßæá

}

}Ðåñéññßæéï



ÆùãñÜöéóå ìå ìáýñï 

ôá óöñáãßóìáôá ôçò êÜôù ãíÜèïõ

ôïõ äéðëáíïý óïõ.

¢óêçóç ÊÜñôáò 2
Ôï ÷áìüãåëï åßíáé
ðÜíôá óôç ìüäá

Ìðïñåßò íá ôï ðåôý÷åéò 
êáëýôåñá ìå óýììá÷ï ôïí 

ïäïíôßáôñï

ÊÜñôá 11
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Στα υποκατάστατα της ζάχαρης λέµε ΝΑΙ 

Στις µαστίχες χωρίς ζάχαρη λέµε ΝΑΙ 

Στα φρούτα λέµε ΝΑΙ 

Στο νερό λέµε  ΝΑΙ 

 

Στα κολλώδη ζαχαρούχα λέµε ΟΧΙ 

ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΛΕΜΕ ΟΧΙ; 

Äýï íüóïé ìå êïéíü áßôéï

+

ïõëßôéäá

æá÷áñïý÷á Þ áìõëïý÷á

ïîÝá ìéêñïâßùí

ôåñçäüíá

ôïîßíåò
ìéêñïâßùí

Ç ïäïíôéêÞ ðëÜêá
áðïôåëåßôáé áðü ìéêñüâéá

ÏäïíôéêÞ ðëÜêá

ÊÜñôá 3



Bïýñôóéóìá äïíôéþí óôï ó÷ïëåßï ìåôÜ 
áðü ôçí áðïêÜëõøç ôçò ïäïíôéêÞò  

ðëÜêáò ìå åéäéêÞ ÷ñùóôéêÞ

ÌáóçôéêÞ åðéöÜíåéá
ãïìößïõ

×åéëéêÝò åðéöÜíåéåò
Üíù ðñüóèéùí 
äïíôéþí

Óçìåßá åðáöÞò
ðñüóèéùí  äïíôéþí

ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÇ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ

×ñùìÜôéóå:
á) ìå êßôñéíï ôéò èÝóåéò ëßìíáóçò ôçò ðëÜêáò êáé 

ðéèáíÞò áíÜðôõîçò ìéáò ôåñçäïíéêÞò âëÜâçò
â) ìå êüêêéíï ôéò èçëÝò ôùí ïýëùí ìå öëåãìïíÞ 

(ðñÞîéìï)

¢óêçóç ÊÜñôáò 3 ÕðïêáôÜóôáôá ôçò æÜ÷áñçò:
Ç äéáöïñÜ åßíáé ðñïöáíÞò

Áí äåí ìðïñåßò íá âïõñôóßóåéò ôá 
äüíôéá óïõ ìåôÜ áðü ôç ëÞøç ôñïöÞò, 

ðÜñå ìéá ìáóôß÷á ÷ùñßò æÜ÷áñç.

ü

ü

ü

êåñäßæåéò áðü ôï óÜëéï ðïõ ðáñÜãåôáé 
Üöèïíï
áðïëáìâÜíåéò ôç ãëõêéÜ ãåýóç, ÷ùñßò 
íá èÝôåéò ôá äüíôéá óïõ óå êßíäõíï
ðáßñíåéò ëéãüôåñåò èåñìßäåò

ÊÜñôá 10
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«Ένα µήλο την ηµέρα, τον οδοντογιατρό τον κάνει πέρα.» 

 
 
 

Να καταγράψεις, να φτιάξεις ή να σχεδιάσεις 
παροιµίες, συνθήµατα, αινίγµατα, διαφηµίσεις 
σχετικά µε τη διατροφή και τη στοµατική υγεία 

ÄéáôñïöÞ

¸íá åðéóôçìïíéêÜ óùóôü ãåýìá 
ðåñéëáìâÜíåé üëåò ôéò ïìÜäåò 

ôñïößìùí

ÊáèçìåñéíÜ ÷ñåéáæüìáóôå
     3 êýñéá ãåýìáôá (ðñùéíü, ìåóçìåñéáíü, âñáäéíü) 
     2 ìåóïãåýìáôá (ìç æá÷áñïý÷á). 

Ôï ðñùéíü èá ðñÝðåé íá åßíáé èñåðôéêü êáé íá ðåñéÝ÷åé ôï 
20% ôùí èåñìßäùí ðïõ ëáìâÜíïõìå ôçí çìÝñá.
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4. Êñ Üå êáôé
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Ü

ÊÜñôá 4



Å
ôï

ßì
á

ó
å 

ôï
 ä

éê
ü

 ó
ï

õ
 ð

ñ
ù

éí
ü

¢
ó

ê
ç

ó
ç

 Ê
Ü

ñ
ôá

ò
 4

ÓÜëéï: Ï óýììá÷ïò êáôÜ
ôçò ôåñçäüíáò

ÊÜñôá 9

ÌÁÓÔÉ×Á
×ÉÏÕ

Ôï óÜëéï:
ÂïçèÜåé óôçí åðïýëùóç ôçò 
áñ÷üìåíçò ôåñçäïíéêÞò âëÜâçò.
Áñáéþíåé êáé åîïõäåôåñþíåé ôá 
ïîÝá óôç ìéêñïâéáêÞ ðëÜêá.

ü

ü

Ìå ôç ìÜóçóç óêëçñþí ôñïöþí 
Þ ìáóôß÷áò áõîÜíïõìå ôçí 

ðáñáãùãÞ óÜëéïõ



Άσκηση Κάρτας 8 
1:Ιδανική οδοντόβουρτσα 
Σηµείωσε µε √  το σωστό 

□ µεγάλη κεφαλή 
□ µαλακές ίνες 
□ φυσική τρίχα 
□ οδοντωτή επιφάνεια 
□ λαβή µε κάµψη 

□ µικρή κεφαλή 
□ σκληρές ίνες 
□ συνθετική τρίχα 

□ επίπεδη επιφάνεια 

□ ευθεία λαβή 
 
2: Αποτελεσµατικό βούρτσισµα δοντιών 
∆ιάλεξε τη σωστή απάντηση 
Κινήσεις ινών 
οδοντόβουρτσας 

□ µικρές κυκλικές 
□ πριονωτές 
□ τυχαίες 

∆ιάρκεια βουρτσίσµατος □ 1 λεπτό 
□ 3-5 λεπτά 
□ 10 λεπτά 

Βούρτσισµα □ πριν από το πρωινό γεύµα 
□ µετά το πρωινό και βραδινό γεύµα 
□ πριν από την έξοδο 

Έλεγχος αποµάκρυνσης 
οδοντικής πλάκας 

□ µε ειδική χρωστική 
□ µε το µάτι 
□ µε οδοντιατρικά εργαλεία 

Βούρτσισµα µε φθοριούχο 
οδοντόκρεµα 

□ προστασία από την τερηδόνα 
□ προστασία από την ουλίτιδα 
□ προστασία από την τερηδόνα και την 
ουλίτιδα 

 

Ç êñõììÝíç æÜ÷áñç

Ç ìÝóç êáôáíÜëùóç æÜ÷áñçò õðïëïãßæåôáé 
óå 
ÄçëáäÞ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò æùÞò ìáò, 
êáôáíáëþíïõìå ðåñßðïõ 

42 kg ôï ÷ñüíï áíÜ Üôïìï, ðåñßðïõ.

3,5 tn æÜ÷áñçò.
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Ñïëüé ôçò æÜ÷áñçò
ÊÜèå ëÞøç ôñïöÞò óçìáßíåé ðáñïõóßá ïîÝïò ìÝóá 

óôçí ïäïíôéêÞ ðëÜêá ãéá äéÜóôçìá ìéóÞò þñáò.

ÅÜí Ý÷ïõìå ðáñáãùãÞ ïîÝïò 4 ìå 5 öïñÝò ôç ìÝñá, 
ôï óÜëéï åðéäéïñèþíåé ôéò ôåñçäïíéêÝò âëÜâåò.

ÖôéÜîå ôï äéêü óïõ
ñïëüé ôçò æÜ÷áñçò
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Êßíäõíïò óôç ãêñßæá ðåñéï÷Þ

¢óêçóç ÊÜñôáò 5
ÊáèáñÜ äüíôéá

êáèáñÜ ìåóïäüíôéá 
äéáóôÞìáôá

Ìå ôï óõíäõáóìü ïäïíôüâïõñôóáò êáé 
ïäïíôüêñåìáò ðåôõ÷áßíïõìå:

Íá áðïìáêñýíïõìå ôçí ïäïíôéêÞ 
ðëÜêá áðü ôá äüíôéá êáé ôá ïýëá
Íá åìðëïõôßóïõìå ôï óÜëéï ìå öèüñéï

ü

ü

Ôá ìåóïäüíôéá äéáóôÞìáôá êáèáñßæïíôáé ìå:
Ïäïíôéêü íÞìá
ÏäïíôéáôñéêÞ ïäïíôïãëõößäá
Ìåóïäüíôéï âïõñôóÜêé

ü
ü
ü

ÊÜñôá 8

KÊÜèå ôåôñÜãùíï äçëùíåé çìßùñç åðßèåóç ïîÝïò



Άσκηση Κάρτας 7 
 

Φθοριούχα  προϊόντα 
«Όσο µεγαλύτερο τερηδονικό κίνδυνο 

διατρέχεις, τόσο συχνότερα 
χρειάζεσαι το φθόριο» 

 
∆ιάλεξε δύο τρόπους λήψης φθορίου 

□ οδοντόκρεµα µε φθόριο 

□ στοµατόπλυµα µε φθόριο 

□ δισκία φθορίου (συνταγή οδοντιάτρου) 

□ µαστίχα φθορίου 

□ ζελέ (φθορίωση στο ιατρείο) 

 

Ôá üðëá ìáò

ðáñÜãïíôåò
ðñïóâïëÞò

óÜëéï

æÜ÷áñç
ö
èü

ñé
ï

ìé
êñ

üâ
éá

õãåßá íüóïò

J öèüñéï J óÜëéïJ âïýñôóéóìá

J ôáêôéêüò Ýëåã÷ïò

J õðïêáôÜóôáôá æÜ÷áñçò

ðáñÜãïíôåò
Üìõíáò

ÊÜñôá 6



Άσκηση Κάρτας 6 
 
 

Κάνε τη δική σου πρόταση 
(σλόγκαν, αφίσα, κολάζ, ποίηµα, σκίτσο, κόµικς, 

διαφήµιση, στίχοι για τραγούδι,  κλπ) 

σχετικά µε τον καθηµερινό και πολυµέτωπο 
αγώνα για τη διατήρηση της υγείας των δοντιών 

σου. 

Ãéáôß ÷ñåéÜæåôáé
ôï öèüñéï;

á)

â)

ã)

 åìðïäßæåé ôç 
äçìéïõñãßá ôçò 
ôåñçäüíáò

 êáèõóôåñåß ôçí 
åîÝëéîÞ ôçò

 åðïõëþíåé ôéò 
ìéêñÝò âëÜâåò.

Ï óõíçèÝóôåñïò êáé 
áðëïýóôåñïò 
ôñüðïò ëÞøçò 
öèïñßïõ åßíáé áðü 
ôçí ïäïíôüêñåìá.

Áí Ý÷åéò ìåãÜëï 
ôåñçäïíéêü êßíäõíï, 
÷ñåéÜæåóáé ðéï 
óõ÷íÜ öèüñéï.

Ç êáèçìåñéíÞ ðáñïõóßá öèïñßïõ óôï óÜëéï

ÊÜñôá 7



Άσκηση Κάρτας 6 
 
 

Κάνε τη δική σου πρόταση 
(σλόγκαν, αφίσα, κολάζ, ποίηµα, σκίτσο, κόµικς, 

διαφήµιση, στίχοι για τραγούδι,  κλπ) 

σχετικά µε τον καθηµερινό και πολυµέτωπο 
αγώνα για τη διατήρηση της υγείας των δοντιών 

σου. 

Ãéáôß ÷ñåéÜæåôáé
ôï öèüñéï;

á)

â)

ã)

 åìðïäßæåé ôç 
äçìéïõñãßá ôçò 
ôåñçäüíáò

 êáèõóôåñåß ôçí 
åîÝëéîÞ ôçò

 åðïõëþíåé ôéò 
ìéêñÝò âëÜâåò.

Ï óõíçèÝóôåñïò êáé 
áðëïýóôåñïò 
ôñüðïò ëÞøçò 
öèïñßïõ åßíáé áðü 
ôçí ïäïíôüêñåìá.

Áí Ý÷åéò ìåãÜëï 
ôåñçäïíéêü êßíäõíï, 
÷ñåéÜæåóáé ðéï 
óõ÷íÜ öèüñéï.

Ç êáèçìåñéíÞ ðáñïõóßá öèïñßïõ óôï óÜëéï
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Άσκηση Κάρτας 7 
 

Φθοριούχα  προϊόντα 
«Όσο µεγαλύτερο τερηδονικό κίνδυνο 

διατρέχεις, τόσο συχνότερα 
χρειάζεσαι το φθόριο» 

 
∆ιάλεξε δύο τρόπους λήψης φθορίου 

□ οδοντόκρεµα µε φθόριο 

□ στοµατόπλυµα µε φθόριο 

□ δισκία φθορίου (συνταγή οδοντιάτρου) 

□ µαστίχα φθορίου 

□ ζελέ (φθορίωση στο ιατρείο) 

 

Ôá üðëá ìáò

ðáñÜãïíôåò
ðñïóâïëÞò

óÜëéï

æÜ÷áñç
ö
èü

ñé
ï

ìé
êñ

üâ
éá

õãåßá íüóïò

J öèüñéï J óÜëéïJ âïýñôóéóìá

J ôáêôéêüò Ýëåã÷ïò

J õðïêáôÜóôáôá æÜ÷áñçò

ðáñÜãïíôåò
Üìõíáò
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Ñïëüé ôçò æÜ÷áñçò
ÊÜèå ëÞøç ôñïöÞò óçìáßíåé ðáñïõóßá ïîÝïò ìÝóá 

óôçí ïäïíôéêÞ ðëÜêá ãéá äéÜóôçìá ìéóÞò þñáò.

ÅÜí Ý÷ïõìå ðáñáãùãÞ ïîÝïò 4 ìå 5 öïñÝò ôç ìÝñá, 
ôï óÜëéï åðéäéïñèþíåé ôéò ôåñçäïíéêÝò âëÜâåò.

ÖôéÜîå ôï äéêü óïõ
ñïëüé ôçò æÜ÷áñçò
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Êßíäõíïò óôç ãêñßæá ðåñéï÷Þ

¢óêçóç ÊÜñôáò 5
ÊáèáñÜ äüíôéá

êáèáñÜ ìåóïäüíôéá 
äéáóôÞìáôá

Ìå ôï óõíäõáóìü ïäïíôüâïõñôóáò êáé 
ïäïíôüêñåìáò ðåôõ÷áßíïõìå:

Íá áðïìáêñýíïõìå ôçí ïäïíôéêÞ 
ðëÜêá áðü ôá äüíôéá êáé ôá ïýëá
Íá åìðëïõôßóïõìå ôï óÜëéï ìå öèüñéï

ü

ü

Ôá ìåóïäüíôéá äéáóôÞìáôá êáèáñßæïíôáé ìå:
Ïäïíôéêü íÞìá
ÏäïíôéáôñéêÞ ïäïíôïãëõößäá
Ìåóïäüíôéï âïõñôóÜêé

ü
ü
ü
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Άσκηση Κάρτας 8 
1:Ιδανική οδοντόβουρτσα 
Σηµείωσε µε √  το σωστό 

□ µεγάλη κεφαλή 
□ µαλακές ίνες 
□ φυσική τρίχα 
□ οδοντωτή επιφάνεια 
□ λαβή µε κάµψη 

□ µικρή κεφαλή 
□ σκληρές ίνες 
□ συνθετική τρίχα 

□ επίπεδη επιφάνεια 

□ ευθεία λαβή 
 
2: Αποτελεσµατικό βούρτσισµα δοντιών 
∆ιάλεξε τη σωστή απάντηση 
Κινήσεις ινών 
οδοντόβουρτσας 

□ µικρές κυκλικές 
□ πριονωτές 
□ τυχαίες 

∆ιάρκεια βουρτσίσµατος □ 1 λεπτό 
□ 3-5 λεπτά 
□ 10 λεπτά 

Βούρτσισµα □ πριν από το πρωινό γεύµα 
□ µετά το πρωινό και βραδινό γεύµα 
□ πριν από την έξοδο 

Έλεγχος αποµάκρυνσης 
οδοντικής πλάκας 

□ µε ειδική χρωστική 
□ µε το µάτι 
□ µε οδοντιατρικά εργαλεία 

Βούρτσισµα µε φθοριούχο 
οδοντόκρεµα 

□ προστασία από την τερηδόνα 
□ προστασία από την ουλίτιδα 
□ προστασία από την τερηδόνα και την 
ουλίτιδα 

 

Ç êñõììÝíç æÜ÷áñç

Ç ìÝóç êáôáíÜëùóç æÜ÷áñçò õðïëïãßæåôáé 
óå 
ÄçëáäÞ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò æùÞò ìáò, 
êáôáíáëþíïõìå ðåñßðïõ 

42 Kg ôï ÷ñüíï áíÜ Üôïìï, ðåñßðïõ.

3,5 tn æÜ÷áñçò.

ÊÜñôá 5
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ÓÜëéï: Ï óýììá÷ïò êáôÜ
ôçò ôåñçäüíáò

ÊÜñôá 9

ÌÁÓÔÉ×Á
×ÉÏÕ

Ôï óÜëéï:
ÂïçèÜåé óôçí åðïýëùóç ôçò 
áñ÷üìåíçò ôåñçäïíéêÞò âëÜâçò.
Áñáéþíåé êáé åîïõäåôåñþíåé ôá 
ïîÝá óôç ìéêñïâéáêÞ ðëÜêá.

ü

ü

Ìå ôç ìÜóçóç óêëçñþí ôñïöþí 
Þ ìáóôß÷áò áõîÜíïõìå ôçí 

ðáñáãùãÞ óÜëéïõ



Άσκηση Κάρτας 9 
«Ένα µήλο την ηµέρα, τον οδοντογιατρό τον κάνει πέρα.» 

 
 
 

Να καταγράψεις, να φτιάξεις ή να σχεδιάσεις 
παροιµίες, συνθήµατα, αινίγµατα, διαφηµίσεις 
σχετικά µε τη διατροφή και τη στοµατική υγεία 

ÄéáôñïöÞ

¸íá åðéóôçìïíéêÜ óùóôü ãåýìá 
ðåñéëáìâÜíåé üëåò ôéò ïìÜäåò 

ôñïößìùí

ÊáèçìåñéíÜ ÷ñåéáæüìáóôå
     3 êýñéá ãåýìáôá (ðñùéíü, ìåóçìåñéáíü, âñáäéíü) 
     2 ìåóïãåýìáôá (ìç æá÷áñïý÷á). 

Ôï ðñùéíü èá ðñÝðåé íá åßíáé èñåðôéêü êáé íá ðåñéÝ÷åé ôï 
20% ôùí èåñìßäùí ðïõ ëáìâÜíïõìå ôçí çìÝñá.

÷áíá éË ê Ü.1

ç
ðß
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ñ
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4. Êñ Üå êáôé
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Bïýñôóéóìá äïíôéþí óôï ó÷ïëåßï ìåôÜ 
áðü ôçí áðïêÜëõøç ôçò ïäïíôéêÞò  

ðëÜêáò ìå åéäéêÞ ÷ñùóôéêÞ

ÌáóçôéêÞ åðéöÜíåéá
ãïìößïõ

×åéëéêÝò åðéöÜíåéåò
Üíù ðñüóèéùí 
äïíôéþí

Óçìåßá åðáöÞò
ðñüóèéùí  äïíôéþí

ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÇ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ

×ñùìÜôéóå:
á) ìå êßôñéíï ôéò èÝóåéò ëßìíáóçò ôçò ðëÜêáò êáé 

ðéèáíÞò áíÜðôõîçò ìéáò ôåñçäïíéêÞò âëÜâçò
â) ìå êüêêéíï ôéò èçëÝò ôùí ïýëùí ìå öëåãìïíÞ 

(ðñÞîéìï)

¢óêçóç ÊÜñôáò 3 ÕðïêáôÜóôáôá ôçò æÜ÷áñçò:
Ç äéáöïñÜ åßíáé ðñïöáíÞò

Áí äåí ìðïñåßò íá âïõñôóßóåéò ôá 
äüíôéá óïõ ìåôÜ áðü ôç ëÞøç ôñïöÞò, 

ðÜñå ìéá ìáóôß÷á ÷ùñßò æÜ÷áñç.

ü

ü

ü

êåñäßæåéò áðü ôï óÜëéï ðïõ ðáñÜãåôáé 
Üöèïíï
áðïëáìâÜíåéò ôç ãëõêéÜ ãåýóç, ÷ùñßò 
íá èÝôåéò ôá äüíôéá óïõ óå êßíäõíï
ðáßñíåéò ëéãüôåñåò èåñìßäåò

ÊÜñôá 10



Άσκηση Κάρτας 10 
 
 

Στα υποκατάστατα της ζάχαρης λέµε ΝΑΙ 

Στις µαστίχες χωρίς ζάχαρη λέµε ΝΑΙ 

Στα φρούτα λέµε ΝΑΙ 

Στο νερό λέµε  ΝΑΙ 

 

Στα κολλώδη ζαχαρούχα λέµε ΟΧΙ 

ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΛΕΜΕ ΟΧΙ; 

Äýï íüóïé ìå êïéíü áßôéï

+

ïõëßôéäá

æá÷áñïý÷á Þ áìõëïý÷á

ïîÝá ìéêñïâßùí

ôåñçäüíá

ôïîßíåò
ìéêñïâßùí

Ç ïäïíôéêÞ ðëÜêá
áðïôåëåßôáé áðü ìéêñüâéá

ÏäïíôéêÞ ðëÜêá

ÊÜñôá 3



ÆùãñÜöéóå ìå ìáýñï 

ôá óöñáãßóìáôá ôçò êÜôù ãíÜèïõ

ôïõ äéðëáíïý óïõ.

¢óêçóç ÊÜñôáò 2
Ôï ÷áìüãåëï åßíáé
ðÜíôá óôç ìüäá

Ìðïñåßò íá ôï ðåôý÷åéò 
êáëýôåñá ìå óýììá÷ï ôïí 

ïäïíôßáôñï

ÊÜñôá 11



Άσκηση Κάρτας 11 
Αντιστοίχισε 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
1. Πολλά µεσογεύµατα Α. Χρήση οδοντικού νήµατος 

2. Πολλές τερηδόνες και 
αιµορραγία ούλων 

Β. Ενίσχυση του σάλιου µε φθόριο. 
Συστηµατικότερο βούρτσισµα 

3. Άφθονη µικροβιακή πλάκα στα 
µεσοδόντια διαστήµατα 

 

Γ. Μείωση ζαχαρούχων τροφών, 
συστηµατικότερο βούρτσισµα 
και επίσκεψη στον οδοντίατρο 

4. Πολύ λίγο σάλιο ∆. Αύξηση κύριων γευµάτων 

5. Σάλιο µε µειωµένη αµυντική 
ικανότητα 

Ε. Μάσηση σκληρών τροφών—
∆ιακοπή καπνίσµατος 

 
 
1 → …….. 
 
2 → …….. 
 
3 → …….. 

4 → …….. 
 
5 → …….. 
 
 
 

Áíáôïìßá åíüò
äïíôéïý
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Áäáìáíôßíç

Ïäïíôßíç

Ðïëöüò

Öáôíéáêü 
ïóôü

ÏóôåÀíç Ìýëç

ÏõëïäïíôéêÞ
ó÷éóìÞ

Ñßæá

}

}Ðåñéññßæéï



2. ÂÜøå ôç ìýëç êüêêéíç, ôçí 
ðåñéï÷Þ ôïõ áõ÷Ýíá ìðëå êáé 
ôç ñßæá ôïõ ôïìÝá êßôñéíç

1. ×ñùìÜôéóå ôá äüíôéá

ôïìåßò : ìðëå

êõíüäïíôåò : êüêêéíï

ðñïãüìöéïé : ðñÜóéíï

ãïìößïé : êßôñéíï

¢óêçóç ÊÜñôáò 1



Êåíôñéêüò ÔïìÝáò

ÐëÜãéïò ÔïìÝáò

Êõíüäïíôáò

Ðñüóèéá äüíôéá

Ðñïãüìöéïé

Ïðßóèéá äüíôéá

Ãïìößïé

Ãíùñéìßá ìå ôç 
óôïìáôéêÞ êïéëüôçôá

ÊÜñôá 1




