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Όσοι απασχολούνται στο πεδίο της πρόληψης -γενικά, αλλά και πιο 

συγκεκριμένα με τη στοματική υγεία- χρειάζεται να είναι εφοδιασμένοι με 

περίσσεια υπομονής και επιμονής. Εάν και εξαιρετικά δημοφιλής, η εφαρμογή 

προληπτικών προγραμμάτων συναντά μια σειρά από εμπόδια, τα οποία, στη 

καλύτερη περίπτωση, περιορίζουν την υλοποίηση δράσεων ή στη χειρότερη, 

αποθαρρύνουν και απογοητεύουν όσους και όσες εμπλέκονται στην 

πραγματοποίησή τους.

α. Αρχικά, η αποτελεσματικότητα των προληπτικών προγραμμάτων 

διαπιστώνεται μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, γεγονός που 

δυσκολεύει την αξιολόγηση, την αποτίμηση αλλά και τη στήριξή τους, από όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς. Η ανακούφιση ενός ασθενούς από ένα ισχυρό πόνο 

στο δόντι είναι και οφείλει να είναι, άμεση (μερικές φορές αρκούν μερικά λεπτά 

της ώρας για να αναισθητοποιηθεί η περιοχή που πάσχει). Αντίθετα, η αλλαγή 

στους δείκτες τερηδόνας ενός πληθυσμού, μπορεί να χρειαστεί δεκαετίες, όπως 

μας δείχνουν οι πίνακες για την περιοχή της Ευρώπης, στο διάστημα 1970-

20001,2.

1 Ουλής Κ. et al.: Η επιδημιολογική κατάσταση της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Προτάσεις 
για τη βελτίωσή της. Ελλ. Στομ. Χρον. 2009; 53: 97-120
2 Marthaler T.M.: Changes in dental caries 1953-2003. Caries Res 2004;38:173-181



Σχήμα 1.: DMFT για παιδιά ηλικίας 12 ετών στην Ε.Ε., από Ουλής et al, 2009

β. Η πρόληψη και η προαγωγή  της στοματικής υγείας, επιτυγχάνεται κυρίως με: 

 την εφαρμογή φθοριούχων σκευασμάτων και sealants στον παιδικό 

πληθυσμό, 

 την αγωγή υγείας, 

 τη συστηματική παρακολούθηση από τον οδοντίατρο, 

 το τακτικό βούρτσισμα των δοντιών, 

 τον περιορισμό στη κατανάλωση γλυκισμάτων,

 τη φθορίωση του πόσιμου νερού. 

Η αποτελεσματικότητα των παραπάνω μέτρων και οδηγιών, στηρίζεται σε ένα 

πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται ζητήματα:

 διαβούλευσης, συνεννόησης και χάραξης πολιτικής για τη στοματική υγεία, 

 οργάνωσης και χρηματοδότησης υπηρεσιών, 

 προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας, 

 ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού 

 προσωπικών επιλογών και αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα της 

στοματικής υγείας και της υγείας γενικότερα3. 

Η δυσκολία της διαχείρισης αυτών των παραγόντων, απαιτεί προσήλωση στο 

στόχο της βελτίωσης της στοματικής υγείας, επένδυση σε χρόνο και 

οργανωμένες προσπάθειες της κοινότητας προς αυτή την κατεύθυνση, 

προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.   

3 Petersen P.E.: The World Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century- 
the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dentistry and Oral Epidemiology 
2003; 32 Suppl.1: 3-24



γ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προληπτικών προγραμμάτων για τη στοματική 

υγεία, αντιμετωπίζουν, πολλές φορές, παγιωμένες αντιλήψεις ατόμων και 

ομάδων που θεωρούν ότι η θεραπευτική προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική 

στη  βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική 

ηγεσία, οι υπηρεσίες υγείας στην περιφέρεια και τους δήμους, η εκπαιδευτική 

κοινότητα και άλλοι φορείς, προβάλλοντας επιχειρήματα χρηματοδότησης, 

οργάνωσης υπηρεσιών, έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού ή άλλων 

προτεραιοτήτων, δεν υποστηρίζουν ή/και ματαιώνουν ενίοτε, την 

πραγματοποίηση προγραμμάτων προληπτικής οδοντιατρικής.  Η μη στελέχωση 

της Διεύθυνσης Στοματικής Υγείας του ΥΥΚΑ -η δημιουργία της οποίας 

αποτελούσε πάγιο αίτημα του οδοντιατρικού κλάδου- είναι ένα παράδειγμα 

τέτοιας αντιμετώπισης4. 

δ. Η σημασία της πρόληψης για τη στοματική υγεία είναι προφανής, 

αδιαμφισβήτητη και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Τα σημαντικότερα νοσήματα 

του στόματος μπορούν να προληφθούν, μέσα από οργανωμένες προσπάθειες 

για το άτομο και την κοινότητα, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα. Η αυξανόμενη 

αστικοποίηση, οι μεταβολές στη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού, οι 

κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και εντάσεις, απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις 

για την προστασία της στοματικής υγείας και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με 

μεμονωμένες προσπάθειες, που στοχεύουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Για 

να υπάρξει μέγιστο αποτέλεσμα, χρειάζονται συντονισμένες δράσεις που θα 

συνδυάζουν την κοινωνική πολιτική με την κινητοποίηση των ατόμων3.  Στη χώρα 

μας, η ανάπτυξη των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας, 

περιορίστηκε κατά κύριο λόγο στην οδοντιατρική περίθαλψη και λειτουργική 

αποκατάσταση των ατόμων, ενώ η προαγωγή και πρόληψη της στοματικής 

υγείας αναπτύχθηκαν αποσπασματικά, δίχως κεντρικό σχεδιασμό και 

αξιολόγηση. Έτσι, η εμπειρία των οδοντιάτρων των Κέντρων Υγείας από τις 

επισκέψεις στα σχολεία, οι δράσεις των οδοντιατρείων πρόληψης του ΙΚΑ, η 

4 Δημητριάδης Δ., Κωνσταντινίδης Ρ. Ντόκος Ε.: Προσεγγίζοντας τη Δημόσια Οδοντιατρική Υγεία. Ελλ. Νοσοκ. Οδοντ. 
2009;1: 13-18



εφαρμογή προληπτικών οδοντιατρικών προγραμμάτων από Οδοντιατρικούς 

Συλλόγους αλλά και η εφαρμογή σημαντικών πιλοτικών προγραμμάτων 

προαγωγής της στοματικής υγείας από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 

αντί να αποτελέσουν πυλώνες ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής 

φροντίδας στη χώρα μας, παραμένουν, ουσιαστικά, αναξιοποίητα.

ε. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όσοι απασχολούνται στο πεδίο της πρόληψης και 

προαγωγής της στοματικής υγείας (οδοντίατροι Κέντρων Υγείας, εθελοντές 

οδοντίατροι μέλη διαφόρων συλλόγων, οδοντίατροι σε Περιφέρειες, Νομαρχίες 

και Δήμους κ.ά.) θεωρούνται, στη καλύτερη περίπτωση, ρομαντικοί και στη 

χειρότερη παρίες του οδοντιατρικού κλάδου. Όμως, αντίστοιχοι οδοντίατροι 

κατάφεραν να εγκαθιδρύσουν πρωτοπόρα και ολοκληρωμένα συστήματα 

οδοντιατρικής φροντίδας, σε χώρες όπως η Δανία και αλλού5.

στ. Η αντίληψη που θέλει την πρόληψη και την προαγωγή της στοματικής υγείας 

στο περιθώριο της οδοντιατρικής πρακτικής, είναι μάλλον κοντόφθαλμη και 

προβληματική, ακριβώς επειδή η επένδυση στην εκπαίδευση και την παροχή 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων οδοντιατρικής πρόληψης στις μικρές ηλικίες, 

δημιουργεί άτομα ευαισθητοποιημένα στη φροντίδα της στοματικής υγείας και της 

υγείας γενικότερα που θα συνεργάζονται πιο εύκολα με τον οδοντίατρο και θα 

εκτιμούν τις υπηρεσίες του.  

Οι οδοντίατροι, λοιπόν, οι οποίοι απασχολούνται σε φορείς και οργανισμούς που 

σχετίζονται με την πρόληψη της στοματικής υγείας, πρέπει να επιμείνουν στην 

επίτευξη των στόχων τους, μέσα από μεθοδική εργασία και μετρήσιμα 

αποτελέσματα. Επίσης, χρειάζεται να έχουν οπλιστεί με υπομονή προκειμένου 

να αντιπαρέλθουν τα εμπόδια που αναφέραμε παραπάνω. Όλοι όμως, πρέπει να 

προβληματιστούμε σχετικά με την ταυτότητα του συστήματος οδοντιατρικής 

φροντίδας στο οποίο συμμετέχουμε όπως, επίσης, να στοχαστούμε πάνω στο 

ρόλο που μπορεί να επιτελέσει σήμερα ο οδοντίατρος, στη βελτίωση της 

5 Δημητριάδης Δ., Petersen P.E.: Το σύστημα της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας στη Δανία: 
Δημοτική Υπηρεσία Οδοντιατρικής Φροντίδας. Ελλ.  Στομ. Χρον., 2002; 46: 74-79



στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού, μέσα στις αντίξοες και απαιτητικές 

συνθήκες που διαμορφώθηκαν τα τελευταία έτη. 

         


