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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 
Αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε το πρόγραµµα της Στοµατικής Υγιει-
νής ύστερα από την επίσκεψη των οδοντιάτρων του Ε.Ο.Π.Υ. για προλη-
πτική εξέταση των παιδιών και της θλιβερής  διαπίστωσης ότι 12 στα 25 
παιδιά είχαν προβλήµατα µε τα δόντια τους. Προκειµένου  να µάθουν τα 
παιδιά όσα πρέπει να ξέρουν για να διατηρήσουν το λαµπερό τους χαµό-
γελο για πάρα πολλά χρόνια ξεκινήσαµε το πρόγραµµα. 
Επιµέρους θέµατα:  

• Τα δόντια του ανθρώπου. 
• Οι ασθένειες των δοντιών. 
• Η φροντίδα των δοντιών. 
• ∆ιατροφικές συνήθειες για υγιή δόντια. 

Η ταυτότητα της τάξης: 

 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε από τους µαθητές της 
Α΄ τάξης του 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καβάλας. Οι µαθητές που συµµε-
τείχαν είναι: Καραβελίδης Βασίλειος, Βογιατζής Χαράλαµπος, Ευθυµίου 
Εµµανουήλ, Νελόπουλος Εµµανούηλ, Μούτσα Ματέο, Σαλιακούρας 
Αθανάσιος, Μιχαέλα Χαρά Παπαδοπούλου, Πετρά Ιφιγένεια, Κάλο 
Σουέλα, Στεργιανά Κατερίνα, Ζαλούµη Μαρία, Ιωάννου Ηλιάνα, Καχέ-
λου Θεολογία Εµµανουέλα, Φιλίππου Σοφία, Χριστοφιδέλη Ευφραιµία, 
Θαγγοπούλου Ελένη, Τσολάκης Παρασκευάς, Παράσογλου Κυριάκος, 
Μπίλαλας Παύλος-Χρήστος. 
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Κοσµίδου Σωτηρία, Καζανίδου Μαρία.                                                  
∆ιάρκεια προγράµµατος:12 διδακτικές ώρες. 
Στόχοι του προγράµµατος: 



� Ευαισθητοποίηση των µαθητών απέναντι σε θέµατα που αφορούν 
την υγιεινή των δοντιών. 

� Να γνωρίσουν οι µαθητές τα δόντια τους· να µάθουν να τα ονοµά-
ζουν. 

� Να γνωρίζουν τις ασθένειες των δοντιών και τον τρόπο προφύλα-
ξής των από αυτές. 

� Να µάθουν το σωστό τρόπο βουρτσίσµατος και τα είδη που είναι 
απαραίτητα για τη σωστή περιποίησή τους. 

� Να εντοπίσουν τα λάθη της διατροφής τους, λάθη που ευθύνονται 
για την κακή κατάσταση των δοντιών τους και να µάθουν να τα 
αποφεύγουν. 

� Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της επίσκεψής τους στον οδο-
ντίατρο και πώς να µην το αναβάλλουν. 

Συνεργασία µε φορείς και άτοµα: Συνεργασία µε  τον οδοντιατρικό  
σύλλογο Καβάλας και τον  Ε.Ο.Π.Υ. Στα πλαίσια της συνεργασίας µας 
µε τους γονείς των παιδιών στείλαµε στους γονείς µια επιστολή. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, πρέπει ν' αρχίζουµε να φροντίζουµε τα δό-
ντια ενός παιδιού πριν ακόµα εµφανιστούν. Τα πρώτα δόντια δηµιουρ-
γούνται µεταξύ του 3ου και του 4ου µήνα της εγκυµοσύνης! Το µωρό 
γεννιέται µε δόντια! ∆ε φαίνονται όµως επειδή καλύπτονται από τα ούλα 
του. Από τον 6ο µήνα της ζωής του αρχίζει η λεγόµενη "ανατολή" των 
δοντιών του και µέχρι 3 ετών, το µωρό θα έχει εµφανίσει όλα του τα δο-
ντάκια, που λέγονται νεογιλά. Τα νεογιλά διατηρούνται στο παιδί ως την 
ηλικία των 10-12 ετών. Από 6 ετών και µετά, αρχίζει να εµφανίζεται το 
πρώτο µόνιµο δόντι του.  

Η σωστή αγωγή ξεκινά από το σπίτι  

Η µίµηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να µάθει το παιδί να βουρτσίζει 
τα δόντια του σωστά. Από την ηλικία των 2 έως 3 ετών, µαθαίνει να 
βουρτσίζει τα δόντια του παρατηρώντας τους γονείς. Αρκεί βέβαια οι γο-
νείς να εφαρµόζουν ένα σωστό τρόπο βουρτσίσµατος. Συνηθίστε το παιδί 
να βουρτσίζει τα δόντια του 2 φορές την ηµέρα και να χρησιµοποιεί οδο-
ντικό νήµα. Μέχρι τα οκτώ του χρόνια θα πρέπει να έχει µάθει να χρησι-
µοποιεί σωστά την οδοντόβουρτσα και το νήµα. Αν κατά τη διάρκεια κά-
ποιου παιδικού παιχνιδιού κάποιο δόντι βγει µαζί µε τη ρίζα, µην πανικο-
βληθείτε: διατηρείστε το δόντι σε κρύο γάλα ή νερό και µέσα σε µισή 
ώρα πηγαίνετέ το στον οδοντίατρο. Ο γιατρός µπορεί να εµφυτεύσει πάλι 
στο στόµα του παιδιού. 

Σηµασία του φθορίου και του ασβεστίου στο χτίσιµο και διατήρηση 
γερών δοντιών  

Το φθόριο (fluoride) είναι ένα φυσικό µεταλλικό στοιχείο που δυναµώ-
νει το σµάλτο των δοντιών και τα προστατεύει από την τερηδόνα.  
Το ασβέστιο είναι το φυσικό στοιχείο από το οποίο αποτελούνται τα κό-
καλα και τα δόντια του ανθρώπου. Το έχει ανάγκη σε όλη του τη ζωή.  
Το φθόριο και το ασβέστιο είναι απαραίτητα στοιχεία στην καθηµερινή 
µας διατροφή. Πολύ περισσότερο στη διατροφή των βρεφών και των 
παιδιών. Τροφές πλούσιες σε φθόρια είναι όλα τα θαλασσινά (ψάρια, ο-
στρακοειδή) και πλούσιες σε ασβέστιο, όλα τα γαλακτοκοµικά (γάλα, 
γιαούρτι, τυρί). 

Γνωριµία µε τον οδοντίατρο. Όταν συµπληρώσει το 1
ο 

έτος της ζωής 
του, είναι καιρός να του "συστήσετε" τον οδοντίατρό του.  
Μεθοδολογία  προγράµµατος: 



Η µεθοδολογία του προγράµµατος βασίζεται στην βιωµατική µάθηση µε 
την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών ως εξής:  

� Ελεύθερο συνειρµό 
� Καλλιτεχνική δηµιουργία 
� Χρήση οπτικοακουστικού υλικού 
� Επίσκεψη οδοντιάτρου 
� Οµαδικές εργασίες 

∆ιαθεµατική  προσέγγιση 
Μέσα από διάφορες δραστηριότητες προσπαθούµε να κατακτήσουµε 
τους στόχους  που έχουµε θέσει. 
Το έναυσµα ν’ ασχοληθούµε στην τάξη µε τα δόντια το πήραµε από το 
µάθηµα της µελέτης περιβάλλοντος «το σώµα µας» τα παιδιά παρατήρη-
σαν το πρόσωπό τους στο καθρέφτη, το περιέγραψαν ώσπου έφτασαν 
στο στόµα. Συζητήσαµε µε τα παιδιά, τους διάφορους τρόπους µε τους 
οποίους χρησιµοποιούµε το στόµα µας (µιλάµε, τρώµε, αναπνέουµε). Ε-
πισηµάναµε τα µέρη του στόµατος (χείλη, γλώσσα, δόντια). Τα παιδιά 
ζήτησαν να ζωγραφίσουν το στόµα τους. Το ζωγράφισαν όλοι µε τα ά-
σπρα λευκά δόντια. Με αφορµή τη ζωγραφιά τους άρχισε η συζήτηση।  
Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα δόντια µας; Πως µπορούµε να έχουµε ά-
σπρα, κατάλευκα δόντια και στην πραγµατικότητα; 
Η απάντηση δόθηκε µε µια φωνή απ΄ όλα τα παιδιά, µε καθηµερινό 
βούρτσισµα. Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και αποφασίσαµε να ασχολη-
θούµε εκτενέστερα µε τη στοµατική υγιεινή. Τα παιδιά διατύπωσαν τις 
προτάσεις τους και τις καταγράψαµε: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

1. Να µάθουµε για τα δόντια µας (Εµµανουήλ) 

2. Να πάµε επίσκεψη στον οδοντίατρο (Μάνος) 

3. Να παίξουµε τον οδοντίατρο (Ιφιγένεια) 

4. Να µάθουµε γιατί χαλούν τα δόντια µας (Κατερίνα) 

5. Να µάθουµε τι πρέπει να τρώµε (Θάνος) 

6. Να ζωγραφίσουµε τα δόντια (Χαρά) 

7. Να διαβάσουµε παραµύθια (Θέλµα) 

 8. Να κάνουµε αφίσα (Ελένη)  

9. Να παίξουµε παιχνίδια (Μαρία) 

10. Να τραγουδήσουµε τραγούδια (Σουέλα) 

 

Γλώσσα 



� Καλλιεργήσαµε τις δεξιότητες της γραφής-οµιλίας: 
 

� Κάναµε γλωσσικές ασκήσεις: 
∆ηµιουργήσαµε σύνθετες λέξεις καθώς και οικογένεια λέξεων µε τις λέ-
ξεις: Ο∆ΟΝΤΟΠΑΣΤΑ , Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, Ο∆Ο-
ΝΤΟΦΥΙΑ, 
Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ, Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ, Ο∆ΟΝΤΟΓΛΥΦΙ∆Α, Ο∆Ο-
ΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ, Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ, Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ. Έπειτα γρά-
ψαµε προτάσεις µε αυτές τις λέξεις. 
Συγκεντρώσαµε διάφορες παροιµίες και αινίγµατα για τα δόντια και προ-
σπαθήσαµε να τις κατανοήσουµε: 
«Γύρω γύρω κάγκελα στη µ’εση πάπια παίζει», «Είκοσι βασιλοπούλες 
µέσα σε ένα ροζ παλάτι», «∆ε είναι για τα δόντια σου», «Του τριξε τα 
δόντια», Ήλιος µε δόντια», «Παλεύω µε νύχια και µε δόντια», «Έχει γερό 
δόντι», «Με τη ψυχή στα δόντια». 
 
 
 

 
 
 
 
 
Επίσης γράψαµε τι πρέπει να αποφεύγουµε για να έχουµε γερά δόντια. 
 



 

 
 

Λύσαµε την: Ακροστιχίδα της Ο∆ΟΝΤΟΠΑΣΤΑΣ 
 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ                   Γιατρός των δοντιών. 
∆ΟΝΤΙΑ                                Τα έχουµε στο στόµα µας. 
Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΑ                Αλλιώς η οδοντόκρεµα. 
ΝΕΟΓΙΛΑ                             Λέγονται τα πρώτα δόντια µας. 
ΤΕΡΗ∆ΟΝΑ                         Αρρώστια των δοντιών. 
Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ           Με αυτή καθαρίζουµε τα δόντια. 
ΠΑΥΣΙΠΟΝΟ                      Το παίρνουµε όταν πονάει το δόντι.  
ΑΣΠΡΑ                                  Είναι τα γερά δόντια. 
ΣΤΟΜΑ                                Μέσα του είναι τα δόντια. 
ΤΡΟΧΟΣ                               Εργαλείο του οδοντίατρου. 
ΑΣΧΗΜΑ                            Τα χαλασµένα δόντια µυρίζουν….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ∆ιαβάσαµε το παραµύθι «∆όνα η Τερηδόνα και το µυστικό της 
γαµήλιας  τούρτας .» και το εικονογραφήσαµε. 

 
 

 
 
 

 
 
 

� Βρήκαµε στο internet υλικό για τα δόντια. 
� Ετοιµάσαµε ερωτήσεις για µια συνέντευξη  που θα γινόταν στο 
χώρο του σχολείου µας µε την επίσκεψη οδοντίατρου. 

Ερωτήσεις: 



1.     Πώς δηµιουργείται η τερηδόνα; 
2.     Πώς δηµιουργείται η ουλίτιδα; 
3.     Πώς πρέπει να τα προστατεύουµε; 
4.     Μπορούµε να ασπρίσουµε να δόντια µας; 
5.     Θα αλλάξουν όλα τα δόντια µου; 
6.     Τι είναι το σφράγισµα; Πονάει; 
7.     Κάθε πότε πρέπει να επισκεπτόµαστε τον οδοντίατρο; 
8.     Πόσο συχνά πρέπει να βουρτσίζουµε τα δόντια µας; 
9.     Γιατί πρέπει να πίνουµε γάλα; 
10. Γιατί τα µικρά παιδιά έχουν λιγότερα δόντια. 
 

 
 
 
 
 
 
Μαθηµατικά 
Φτιάξαµε και λύσαµε προβλήµατα σε σχέση µε τον αριθµό των δοντιών 
(πόσα χαλάσανε πόσα είναι υγιή) π.χ. Στα δοντάκια µας επιτέθηκαν 17 

µικρόβια Η οδοντόβουρτσα έδιωξε τα 11. Πόσα έµειναν;  
Κάναµε αντιστοίχιση οδοντόβουρτσες µε οδοντόκρεµες. Απαντήσαµε 
στο αν οι οδοντόβουρτσες όσες και οι οδοντόκρεµες; Ποιες είναι περισ-
σότερες; Ποιες είναι λιγότερες; 
 



 
 

∆ηµιουργήσαµε πίνακα διπλής εισόδου, όπου κάθε παιδί έβαζε ένα αυτο-
κολλητάκι  δίπλα στο όνοµά του στην αντίστοιχη µέρα της εβδοµάδας σε 
περίπτωση που βούρτσιζε τα δόντια του. Το παιδί που συγκέντρωσε τα 
περισσότερα αυτοκόλλητα πήρε ένα σετ περιποίησης των δοντιών (οδο-
ντόκρεµα και οδοντόβουρτσα). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αισθητική αγωγή  
Φτιάξαµε  ένα εκµαγείο µε πλαστελίνη και φασόλια. 



 
 

 

 

Ζωγραφίσαµε τι τρώει το δοντάκι και είναι χαρούµενο. 



 
Ζωγραφίσαµε τι τρώει το δοντάκι και είναι λυπηµένο. 

 
Ερευνήσαµε τι χρησιµοποίησε το δοντάκι και είναι καθαρό; 

 
Βρήκαµε εικόνες από περιοδικά και κολλήσαµε  κοντά στο δοντάκι . 
Θεατρική αγωγή 
Μοιράσαµε ρόλους και δραµατοποιήσαµε το παραµύθι που διαβάσαµε. 
 Παίξαµε µε µιµητικές κινήσεις το «Έτσι βουρτσίζουµε τα δόντια». 

 

 
Τα παιδιά έφεραν οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεµες στο σχολείο και 
κάθε µέρα µετά το φαγητό έπλεναν τα δοντάκια τους για να είναι πάντα 
καθαρά. 
Μουσική 
Τραγουδήσαµε τραγουδάκια για τα δόντια. 
 



Ερωτηµατολόγιο για διατροφικές συνήθειες των παιδιών για να έχουν 

γερά δόντια 

 

Αγόρι: ------------                              

Κορίτσι:---------------                    

Ηλικία : ----------   

1.Κάθε πότε τρως γλυκά: 

Κάθε µέρα  Μια φορά την εβδοµάδα Ποτέ 

   

2.Πόσο συχνά καταναλώνεις αναψυκτικά; 

Κάθε µέρα  Μια φορά την εβδοµάδα Ποτέ 

   

 3.  Τρως συχνά φρούτα; 

Ναι Όχι 

  

4.Τρως συχνά λαχανικά 

Ναι ‘Οχι 

  

5.Ξέρεις τι είναι το φθόριο; 

Ναι ‘Οχι 

  

6. Πόσο συχνά πλένεις τα δόντια σου; 



Μία φορά τη µέρα ∆υο φορές τη µέρα Μια φορά την ε-

βδοµάδα 

Ποτέ 

    

7. Φοβάσαι τον οδοντίατρο; 

Ναι Όχι Εξαρτάται από 

   

 

8. Αν πεινούσες λίγο και σου έδιναν τώρα ένα από τα παρακάτω τρόφιµα, 

ποιο θα ήθελες (διάλεξε µόνο ένα) 

Γάλα  
Μπισκότα  

Γλυκό  
Καραµέλες  

Φυσικό χυµό  
Φρούτα   

Αναψυκτικό  
Γιαούρτι  
Παγωτό  

Πατατάκια  
Γαριδάκια  

Ξηρούς Καρπούς  
Αυγό  

∆ηµητριακά  
Γκοφρέτα  

 

 

 

 

 

 

 



Αξιολόγηση 

Για την αξιολόγηση του προγράµµατος µας δώσαµε στα παιδιά ένα ερω-
τηµατολόγιο για να εκµαιεύσουµε τις γνώσεις που πήρανε. Από τις απα-
ντήσεις των παιδιών και πραγµατοποιώντας όλες τις παραπάνω δραστη-
ριότητες µε τα παιδιά και συζητώντας συνεχώς µαζί τους θεωρούµε ότι 
πετύχαµε σε ένα ικανοποιητικό βαθµό τους στόχους που αρχικά είχαµε 
θέσει. Τα παιδιά είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι κυρίως µέσα από το 
παιχνίδι και µε την δική µας ενθάρρυνση µπόρεσαν να προσεγγίσουν το 
θέµα της στοµατικής υγιεινής, να ευαισθητοποιηθούν σηµαντικά και να 
αντιληφθούν την αξία και την αναγκαιότητα της φροντίδας των δοντιών 
του ανθρώπου. 

 

    

 

 

  

 

 



Πληροφοριακό υλικό (από το ίντερνετ) 

 Η στοµατική υγιεινή των παιδιών 

 

 

 

 

 

Οι δύο κύριες νόσοι του στόµατος που µπορούν να εµφανιστούν στα παι-
διά είναι η τερηδόνα και η ουλίτιδα. Υπεύθυνη γι’ αυτές είναι µια κολ-
λώδης, άχρωµη στρώση βακτηριδίων η οποία δηµιουργείται συνέχεια 
πάνω στα δόντια µετά από το φαγητό, η οδοντική µικροβιακή πλάκα.  Η 
µεµβράνη αυτή µπορεί να αποµακρυνθεί µόνο µε το βούρτσισµα των δο-
ντιών. Αν τα δόντια δεν βουρτσίζονται, στην επιφάνεια τους συσσωρεύο-
νται όλο και περισσότερα µικρόβια τα οποία παράγουν κολλώδεις ουσίες 
που αυξάνουν τον όγκο της πλάκας  και οξέα τα οποία διαλύουν το 
σµάλτο των δοντιών. 

 

 

 

 
 

 

Το καθηµερινό συχνό βούρτσισµα των δοντιών έχει σαν στόχο την απο-
µάκρυνση της οδοντικής µικροβιακής πλάκας . Πέρα όµως από την απο-
µάκρυνση των τροφών σηµασία έχει και η καθιέρωση σωστών διατροφι-
κών συνηθειών από µικρή ηλικία. Μία υγιής και ισορροπηµένη διατροφή 
που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων άφθονα φρούτα και λαχανικά, γάλα 
και γαλακτοκοµικά προϊόντα, θα συµβάλει στην διατήρηση της υγείας 
των δοντιών. Αντίθετα, η συχνή κατανάλωση σακχαρούχων τροφών α-
νάµεσα στα γεύµατα και ιδιαίτερα τροφών µε κολλώδη σύσταση ( όπως 



είναι π.χ. οι καραµέλες )  θα ευνοήσει την εµφάνιση τερηδόνας στα ευαί-
σθητα παιδικά δόντια.  

 

 

 

 

 

Ένα τρίτο βασικό στοιχείο στην πρόληψη της τερηδόνας αποτελεί η χρή-
ση του φθορίου σε διαφορές µορφές. Το φθόριο, που περιέχεται κυρίως 
στο νερό,  έχει την ικανότητα να ενσωµατώνεται στο σµάλτο των δο-
ντιών κάνοντάς τα πιο ανθεκτικά στις επιθέσεις της τερηδόνας . Εάν κρι-
θεί απαραίτητο µπορεί να χορηγηθεί από την παιδοδοντίατρο σε µορφή 
σταγόνων ή ταµπλέτας, ενώ στα παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών µπορεί 
να συστηθεί η καθηµερινή χρήση φθοριούχων στοµατοπλυµάτων στο 
σπίτι. Το φθόριο θα πρέπει επίσης να περιέχεται στην κατάλληλη αναλο-
γία στις οδοντόκρεµες που χρησιµοποιούν τα παιδιά. Τέλος, ιδιαίτερη 
θέση στην πρόληψη της τερηδόνας  κατέχει η τοπική εφαρµογή φθορίου 
στο οδοντιατρείο σε µορφή ζελέ που έχει γεύση φρούτων. Η µέθοδος αυ-
τή εφαρµόζεται συνήθως κάθε εξάµηνο και είναι ευχάριστη και εντελώς 
ανώδυνη. 

 

 

 

 

 

Ο οδοντίατρος ή ο παιδοδοντίατρος µπορεί ακόµη να προστατέψει τα δό-
ντια των παιδιών και ιδιαίτερα τα µόνιµα µε την εφαρµογή των προλη-
πτικών καλύψεων οπών και σχισµών. Οι προληπτικές αυτές καλύψεις 
προστατεύουν τις µασητικές επιφάνειες των πίσω δοντιών, που λόγω των 
έντονων σχισµών που εµφανίζουν µπορούν να τερηδονιστούν εύκολα. 
Πρόκειται για διαφανή ή λευκά υλικά που γεµίζουν τις σχισµές αυτές και 



δεν επιτρέπουν στις τροφές και τα µικρόβια να παγιδευτούν στα σηµεία 
αυτά και να προκαλέσουν τερηδόνα. Η εφαρµογή τους είναι γρήγορη και 
απλή και µπορεί να προστατεύσει αποτελεσµατικά τα δόντια για πολλά 
χρόνια. 
  

 

 

 

 

Η σωστή φροντίδα των δοντιών θα πρέπει να ξεκινά µε την εµφάνιση του 
πρώτου νεογιλού δοντιού. Οι γονείς θα πρέπει να καθαρίζουν το πρώτο 
αυτό δοντάκι µε µια βρεγµένη γάζα  µετά από κάθε τάισµα και λίγο αρ-
γότερα, όταν τα δοντάκια πληθύνουν µε µια µαλακή παιδική οδοντό-
βουρτσα.  Αν το µικρό παιδί θέλει µπορεί να δοκιµάσει να βουρτσίσει τα 
δοντάκια του µόνο του. 

 

 

 

 

 Μέχρι την ηλικία πάντως  των 6 –7 χρονών, όπου το παιδί αποκτά µεγα-
λύτερη κινητική δεξιότητα,  υπεύθυνοι για το σωστό βούρτσισµα των δο-
ντιών είναι οι γονείς. Ιδιαίτερα  το βραδινό βούρτσισµα θα πρέπει πάντα 
να γίνεται ή να επιβλέπεται από κάποιον µεγάλο. Η οδοντόκρεµα που 
χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι παιδική ώστε να περιέχει την κατάλ-
ληλη ποσότητα φθορίου, που θα προστατέψει τα παιδικά δόντια από την 
τερηδόνα χωρίς να διατρέχουν όµως κάποιο κίνδυνο τα παιδιά από την 
τοξικότητά της σε περίπτωση που την καταπιούν. Στις µικρές ηλικίες ε-
ξάλλου συνιστάται η χρήση πολύ µικρής ποσότητας οδοντόκρεµας, κα-
θώς τα πολύ µικρά παιδιά δεν µπορούν να ελέγξουν πλήρως το αντανα-
κλαστικό της κατάποσης.   
Η χρήση του οδοντιατρικού νήµατος µπορεί να βοηθήσει πιο αποτελε-
σµατικά στην αποµάκρυνση των τροφών που παγιδεύονται ανάµεσα στα 



δόντια, θα πρέπει όµως πάντα να γίνεται µετά την ηλικία των 3 χρόνων 
και πάντα µε την βοήθεια των γονέων µέχρι την ηλικία των 7 χρόνων. 

 

 

 

 

 

  Μία ιδιαίτερα καταστροφική µορφή τερηδόνας που µπορεί να προληφ-
θεί είναι η τερηδόνα του θηλασµού που µπορεί να εµφανιστεί σε µωρά 
αλλά και σε µεγαλύτερα παιδιά, που πίνουν το γάλα τους µε το µπιµπερό 
ενώ κοιµούνται ή που χρησιµοποιούν πιπίλα βουτηγµένη σε µέλι ή ζάχα-
ρη. Το γάλα ή το µέλι και η ζάχαρη που µένουν πάνω στα δόντια, ιδιαί-
τερα τη νύχτα που η έκκριση του σάλιου στο στόµα µειώνεται, προκα-
λούν την ταχύτατη εµφάνιση τερηδόνας. Το τάισµα του παιδιού θα πρέ-
πει εποµένως να γίνεται πάντα ενώ αυτό είναι ξύπνιο, και τα δόντια του 
να είναι πάντα καθαρά όταν αυτό κοιµάται.  

 

 

 

 

 

Η προστασία της στοµατικής υγείας των παιδιών βρίσκεται στα χέρια 
των γονιών. Οι γονείς θα πρέπει να πηγαίνουν τακτικά τα παιδιά τους 
στον οδοντίατρο από πολύ µικρή ηλικία. Ο οδοντίατρος θα µπορέσει έτσι 
να προτείνει ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα προληπτικής φροντίδας που 
οι γονείς θα φροντίσουν να ακολουθήσουν. Η σωστή φροντίδα των δο-
ντιών στο σπίτι σε συνδυασµό µε τις τακτικές επισκέψεις  στον οδοντία-
τρο και µε µια σωστή και ισορροπηµένη διατροφή θα χαρίσουν στο παιδί 
σωστές συνήθειες και υγιές χαµόγελο για µια ζωή! 

 


