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2.2. Στοματική υγεία
Η καλή στοματική υγιεινή είναι πολύ σημαντική για τη 
συνολικότερη υγεία του παιδιού και πρέπει να αρχίζει 
πολύ νωρίς, αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού. Τα 
πρώτα δόντια του παιδιού, τα οποία ονομάζονται και 
νεογιλά, δίνουν σχήμα στο παιδικό πρόσωπο, προετοι-
μάζουν το έδαφος για την ανατολή των μόνιμων δο-
ντιών και παίζουν βασικό ρόλο στη μάσηση και στην 
ομιλία. Τα παιδιά με τερηδόνα στα νεογιλά δόντια 
παρουσιάζουν πιο συχνά αποστήματα στη στοματική 
κοιλότητα, προβλήματα δυσφαγίας, υποσιτισμού και 
ορθής ανάπτυξης του λόγου. Επίσης, έχουν αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης της νόσου στη μόνιμη οδοντοφυΐα, 
ενώ η πρόωρη απώλεια των νεογιλών δοντιών μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρά ορθοδοντικά προβλήματα αρ-
γότερα. 

Νεογιλά δόντια
Το πρώτο νεογιλό δόντι ανατέλλει συνήθως μεταξύ 
6ου και 8ου μήνα ζωής. Πρώτα ανατέλλουν οι κάτω 
πρόσθιοι τομείς, η σειρά όμως εμφάνισης των δοντιών 
μπορεί φυσιολογικά να διαφέρει από παιδί σε παιδί. 
Η διαδικασία ανατολής των 20 συνολικά νεογιλών δο-
ντιών ολοκληρώνεται περίπου μέχρι την ηλικία των 3 
ετών. Σε κάθε γνάθο τα νεογιλά δόντια είναι 2 κεντρι-
κοί τομείς/κοπτήρες, 2 πλάγιοι τομείς/κοπτήρες, 2 
κυνόδοντες, 2 πρώτοι γομφίοι (πρώτοι τραπεζίτες) και 
2 δεύτεροι γομφίοι (δεύτεροι τραπεζίτες). Παρακάτω 
παρουσιάζεται ενδεικτικά ο χρόνος εμφάνισης των νε-
ογιλών δοντιών:

 ● Κεντρικοί τομείς: 6–12 μήνες. 

 ● Πλάγιοι τομείς: 9–16 μήνες. 

 ● Κυνόδοντες: 16–23 μήνες.

 ● Πρώτοι γομφίοι: 13–19 μήνες.

 ● Δεύτεροι γομφίοι: 22–33 μήνες.

Σπάνια, νεογιλά δόντια μπορεί να υπάρχουν σε 
ένα βρέφος ήδη κατά τη γέννηση (γενέθλια δόντια) ή 
να εμφανιστούν μέσα στον πρώτο μήνα ζωής (μετα-
γενέθλια δόντια). Συνήθως πρόκειται για τους κάτω 
κεντρικούς τομείς και μερικές φορές μπορεί να είναι 
υπεράριθμα.

Συνήθη συμπτώματα ή σημεία που μπορεί να εμ-
φανιστούν στο βρέφος ή στο νήπιο κατά την ανατολή 
των δοντιών είναι:

 ● Κόκκινα και διογκωμένα ούλα.

 ● Αυξημένη παραγωγή σάλιου.

 ● Ανησυχία

 ● Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες, ανορεξία.

 ● Δυσκολία στον ύπνο.

Ανακούφιση από τα παραπάνω συμπτώματα μπο-

ρεί να προσφέρει το απαλό μασάζ στα ούλα, το καθάρι-
σμα του στόματος 2-3 φορές τη μέρα με μία βρεγμένη 
γάζα και η προσφορά στο παιδί μασητικών παιχνιδιών 
ή ενός κρύου καθαρού ρούχου. Τις περισσότερες φο-
ρές, δεν απαιτείται η χορήγηση κάποιου παυσίπονου 
σε σιρόπι. Οι παυσίπονες γέλες (gel) συνήθως έχουν 
φτωχά αποτελέσματα και θα πρέπει να χρησιμοποιού-
νται προσεκτικά και σε ελεγχόμενη ποσότητα. Σημει-
ώνεται ότι, πολλές φορές, οι γονείς λανθασμένα αποδί-
δουν συμπτώματα όπως πυρετό ή διαρροϊκές κενώσεις 
στην ανατολή των δοντιών.

Κατά την ανατολή των νεογιλών δοντιών μπορεί, 
γύρω από το ανατέλλον δόντι, να σχηματιστεί ένα μι-
κρό αιμάτωμα, το οποίο ονομάζεται κύστη ανατολής. 
Το αιμάτωμα αυτό δεν απασχολεί ιδιαίτερα, αφού 
υποχωρεί όταν τελικά το δόντι ανατείλει πλήρως.

Μόνιμα δόντια
Τα πρώτα μόνιμα δόντια που ανατέλλουν στην ηλικία 
των 6 ετών είναι οι κάτω πρόσθιοι τομείς. Σχεδόν ταυ-
τόχρονα ανατέλλουν και οι πρώτοι μόνιμοι γομφίοι, 
πίσω από τους 2ους νεογιλούς γομφίους. Υπάρχει με-
γάλη πιθανότητα, ειδικά σε αγόρια ή σε παιδιά με ση-
μαντικό συνωστισμό, οι μόνιμοι τομείς να ανατείλουν 
πίσω από τους νεογιλούς, χωρίς αυτοί να έχουν πέσει 
ακόμη. Αυτό είναι φυσιολογικό και συμβαίνει γιατί 
το σπέρμα των μονίμων δοντιών είναι τοποθετημένο 
πολύ γλωσσικά σε σχέση με τους νεογιλούς, έτσι η ρίζα 
τους δεν απορροφάται ώστε να πέσουν. Στην περίπτω-
ση αυτή συνίσταται εξαγωγή των νεογιλών δοντιών, 
ώστε οι μόνιμοι να βρουν το χώρο να έρθουν στη σω-
στή τους θέση.

Στη συνέχεια ανατέλλουν οι πλάγιοι τομείς και οι 
άνω τομείς (οι κεντρικοί και πλάγιοι). Αυτή η διαδικα-
σία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 7-8 ετών. 
Τα δόντια αυτά μπορεί να μην είναι ευθυγραμμισμένα 
ή στη σωστή τους θέση στο οδοντικό τόξο. Οι γονείς 
δεν θα πρέπει να ανησυχήσουν μέχρι να ολοκληρω-
θεί η ανατολή όλων των μόνιμων δοντιών. Σε αυτή 
τη φάση, αν ο οδοντίατρος το κρίνει σκόπιμο, μπορεί 
να ληφθεί μία πανοραμική ακτινογραφία, η οποία θα 
υποδείξει προβλήματα ανατολής και θα βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων σύγκλεισης.

Στη συνέχεια, για ένα χρονικό διάστημα 2 περίπου 
ετών, δεν γίνεται καμία αλλαγή δοντιών. Το στάδιο 
αυτό ονομάζεται «φάση ηρεμίας». Μετά την ηλικία 
των 9-10 ετών (ανάλογα με το πόσο νωρίς έχει ξεκινή-
σει η πρώτη φάσης αλλαγής) αλλάζουν οι κυνόδοντες 
και οι γομφίοι και ολοκληρώνεται ο μόνιμος φραγμός. 
Στην κάτω γνάθο αλλάζουν με τη σειρά ο κυνόδοντας 
(9-10 ετών), ο πρώτος προγόμφιος (10-11 ετών) και ο 
δεύτερος προγόμφιος (11-12 ετών). Αντίθετα στην άνω 
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γνάθο, πρώτα εμφανίζονται ο πρώτος (10-11 ετών) και 
ο δεύτερος προγόμφιος (11-12 ετών) και τελευταίος 
αλλάζει ο κυνόδοντας στην ηλικία των 13 ετών. Στην 
ηλικία των 12 ετών ανατέλλουν επίσης και οι δεύτεροι 
μόνιμοι γομφίοι. Οι 3οι μόνιμοι γομφίοι ή αλλιώς τρα-
πεζίτες ανατέλλουν σε κάποιους ανθρώπους μετά τα 
17-18 έτη, μπορεί όμως και να μην ανατείλουν ποτέ. 

Στοματικές συνήθειες
Συνήθειες όπως η χρήση πιπίλας και ο θηλασμός δα-
κτύλου παρατηρούνται στην πλειοψηφία των βρεφών 
(70-90%). Οι συνήθειες αυτές βοηθούν στην ηρεμία 
του βρέφους και διευκολύνουν τον ύπνο του. Όταν 
όμως γίνονται πολύ συχνά και για παρατεταμένο χρο-
νικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα 
όπως: α) αύξηση της οριζόντιας πρόταξης των δο-
ντιών (πεταχτά δόντια), β) χασμοδοντία (τα δόντια 
της πάνω και της κάτω γνάθου δεν έρχονται σε επαφή 
όταν το στόμα είναι κλειστό) και γ) οστικές μεταβολές 
(προεξέχουσα ή και στενή άνω γνάθο).

Οι παραπάνω συνήθειες πρέπει να διακόπτονται 
το αργότερο μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Όσο πιο 
αργά διακοπούν τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 
εγκατεστημένες ανατομικές βλάβες να γίνουν μόνι-
μες. Σημειώνεται ότι, συγκριτικά με τη χρήση πιπίλας, 
ο θηλασμός του δακτύλου παραμένει πιο συχνά στην 
ηλικία των 4 με 5 ετών. Η συζήτηση με το παιδί, η ανα-
πλήρωση του αισθήματος ασφάλειας και η ανταμοιβή 
για την αποφυγή της στοματικής συνήθειας είναι τε-
χνικές που βοηθούν τα παιδιά να σταματήσουν σταδι-
ακά μία στοματική συνήθεια. 

Τερηδόνα
Η οδοντική τερηδόνα αποτελεί συχνό χρόνιο νόσημα 
της παιδικής ηλικίας. Στην Ελλάδα, σε πρόσφατη αντι-
προσωπευτική μελέτη σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό 
των παιδιών χωρίς τερηδόνα βρέθηκε στο 64% για τα 
παιδιά ηλικίας 5 ετών, στο 37% για τα παιδιά 12 ετών 
και μόλις στο 29% για τα παιδιά 15 ετών.

Η τερηδόνα είναι νόσος μικροβιακής αιτιολογί-
ας. Μελέτες έχουν δείξει ότι οφείλεται στην ύπαρξη 
στρεπτοκοκκικών στελεχών, κυρίως του Streptococci 
Mutans (S. Mutans), τα οποία μεταβολίζουν τα σάκχα-
ρα των τροφών, με αποτέλεσμα την παραγωγή οξέων 
που διαβρώνουν τελικά την αδαμαντίνη των δοντιών. 
Η μετάδοση του S. Mutans στο παιδί γίνεται μέσω 
του σάλιου των γονέων (κυρίως της μητέρας) ή άλλου 
ατόμου που φροντίζει το παιδί. Όσο μεγαλύτερη είναι 
η συγκέντρωση του μικροβίου στο σάλιο του ενήλικα 
τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα μετάδοσής του στο 
παιδί. Επίσης, όσο πιο νωρίς μεταδοθεί το τερηδογόνο 
στέλεχος στο παιδί τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότη-

τα για εμφάνιση της νόσου. Εκτός από την ύπαρξη τε-
ρηδογόνων μικροβιακών στελεχών, άλλοι παράγοντες 
που εμπλέκονται στην εμφάνιση της νόσου είναι η συ-
χνή κατανάλωση υδατανθράκων (κυρίως απλών σακ-
χάρων), η έλλειψη συνηθειών στοματικής υγιεινής, η 
μη χορήγηση φθορίου αλλά και παράγοντες σχετιζό-
μενοι με τον ξενιστή (όπως η ποιότητα της αδαμαντί-
νης των δοντιών του παιδιού και η ροή του σάλιου).

Η διάσπαση των σακχάρων των τροφών από τα 
τερηδογόνα μικρόβια της στοματικής κοιλότητας και 
η επακόλουθη παραγωγή οργανικών οξέων έχει σαν 
αποτέλεσμα την τοπική μείωση του pH και την αφα-
λάτωση της αδαμαντίνης. Κλινικά, αυτό εκδηλώνεται 
αρχικά με την εικόνα λευκών κηλίδων πάνω στα δό-
ντια. Στο πρώιμο αυτό στάδιο, ο συχνός καθαρισμός 
των δοντιών, η απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας 
και η τοπική χρήση φθορίου βοηθούν στην επανα-
σβεστίωση των δοντιών και στην αποκατάσταση της 
βλάβης. Σε διαφορετική περίπτωση όμως, η παρατε-
ταμένη έκθεση των δοντιών στο χαμηλό pH καταλήγει 
σε σχηματισμό κοιλότητας, εξαιτίας της προοδευτικής 
καταστροφής της αδαμαντίνης.

Τα δόντια που έχουν ανατείλει πρόσφατα στο στό-
μα είναι πιο ευπαθή στην τερηδόνα, λόγω ανωριμό-
τητας της αδαμαντίνης. Συχνότερα προσβάλλονται 
οι τομείς της άνω γνάθου, γιατί είναι από τα πρώτα 
δόντια που ανατέλλουν στη στοματική κοιλότητα και 
είναι εκτεθειμένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
στην τερηδογόνο δράση των μικροβίων.

Φθοριούχος οδοντόκρεμα
Η χρήση φθοριούχου οδοντόκρεμας στα παιδιά απο-
τελεί τη βασική προτεινόμενη μέθοδο για την πρόλη-
ψη της τερηδόνας.

Πρόσφατα, με αναθεωρημένη οδηγία (2014), η 
Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και η Αμερικανι-
κή Ακαδημία Παιδιατρικής Οδοντιατρικής συνιστούν 
τη χρήση φθοριούχου οδοντόκρεμας σε όλα τα παιδιά, 
με χρόνο έναρξης την ανατολή του πρώτου δοντιού. 
Συγκεκριμένα, συνιστούν τη χρήση ελάχιστης ποσό-
τητας φθοριούχου οδοντόκρεμας (μέγεθος επιχρίσμα-
τος-κόκκος ρυζιού) για παιδιά κάτω των 3 ετών και 
ποσότητα οδοντόκρεμας σε μέγεθος μπιζελιού (pea 
size), για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών. Σημειώνεται ότι 
ορισμένοι προτείνουν, σε παιδιά ηλικίας έως 3 ετών, 
να χρησιμοποιείται οδοντόκρεμα με περιεκτικότητα 
τουλάχιστον 1000 ppm φθορίου, καθώς υπάρχουν με-
λέτες που δείχνουν ότι οδοντόκρεμες μικρότερης περι-
εκτικότητας είναι αναποτελεσματικές.

Τονίζεται, ακόμα, ότι σε παιδιά <6 ετών η οδηγία 
να φτύνουν την οδοντόκρεμα αλλά να μην ξεπλένουν 
το στόμα τους στοχεύει στη μείωση του κινδύνου κα-
τάποσης φθορίου και παράλληλα στην παραμονή πο-
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σότητας φθορίου στο σάλιο για πρόσληψη από την 
οδοντική πλάκα. Ο οδοντίατρος ή παιδοδοντίατρος, 
ανάλογα με τη γενικότερη έκθεση του παιδιού στο 
φθόριο και την κατάσταση της στοματικής του υγείας, 
μπορεί να τροποποιήσει τις οδηγίες χρήσης της φθορι-
ούχου οδοντόκρεμας.

Φθοριούχο στοματόπλυμα
Τα φθοριούχα στοματοπλύματα για χρήση στο σπί-
τι χορηγούνται σε παιδιά μεγαλύτερα των 6-7 ετών, 
λόγω αυξημένου κινδύνου κατάποσης του διαλύματος 
στις μικρότερες ηλικίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
καθημερινά διάλυμα 0,05% NaF (225 ppm F) ή εβδο-
μαδιαίως διάλυμα 0,2% NaF (900 ppm F). Γίνεται στο-
ματόπλυση με 10 ml διαλύματος για 1 λεπτό. Από το 
παιδί ζητείται να αποφύγει την πρόσληψη τροφών και 
ροφημάτων για 20-30 λεπτά μετά τη στοματόπλυση. 
Είναι πιο αποτελεσματικά όταν χορηγούνται υπό την 
επίβλεψη ενήλικα. Ο οδοντίατρος ή παιδοδοντίατρος, 
ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, θα συστήσει το 
κατάλληλο φθοριούχο στοματόπλυμα. 

Πρακτικές οδηγίες 
Παρακάτω αναφέρονται συμβουλές στοματικής υγεί-
ας στους γονείς και τα μεγαλύτερα παιδιά, ανάλογα με 
την ηλικία: 

Βρέφη, 0–12  μηνών
 ● Οι γονείς ή το άτομο που φροντίζει το παιδί πρέ-

πει να ενημερώνονται για την αιτιολογία και την 
πρόληψη της τερηδόνας.

 ● Η τακτική οδοντιατρική παρακολούθηση, η θερα-
πεία της τερηδόνας, η στοματική υγιεινή και η σω-
στή διατροφή του ενήλικα (κυρίως της μητέρας) 
συμβάλουν στη καλή στοματική του υγεία και 
κατά συνέπεια στη μείωση του κινδύνου να αποι-
κιστεί το βρέφος νωρίς με στελέχη S. Mutans.

 ● Οι γονείς ή το άτομο που φροντίζει το παιδί να 
μην μοιράζονται σκεύη (π.χ. κουτάλια, κύπελλα) 
με το παιδί και να μην καθαρίζουν την πιπίλα ή 
τα παιχνίδια του με το σάλιο τους. 

Διαιτητικές συνήθειες βρέφους
 ● Η πιπίλα και η θηλή από το μπιμπερό δεν πρέπει 

να αλείφονται με ζάχαρη ή μέλι.

 ● Να αποφεύγεται η χρήση μπιμπερό με σακχα-
ρούχα υγρά τη νύχτα και η συχνή (>3 ανά μέρα) 
κατανάλωση ενδιάμεσων γευμάτων με σακχα-
ρούχα σνακ ή υγρά.

 ● Να αποφεύγεται η κατανάλωση γλυκών.

 ● Η κατανάλωση χυμού να μην ξεπερνά σε ποσό-
τητα τα 120-180 ml/μέρα, να γίνεται με κύπελ-
λο (όχι με μπιμπερό) και να αποτελεί τμήμα του 

γεύματος ή του μικρογεύματος. 

Στοματική υγιεινή βρέφους
 ● Μετά την ανατολή του πρώτου νεογιλού δοντιού 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί φθοριούχος οδοντό-
κρεμα σε όλα τα παιδιά. Συνιστάται η χρήση ελά-
χιστης ποσότητας φθοριούχου οδοντόκρεμας (μέ-
γεθος επιχρίσματος-κόκκος ρυζιού, smear size).

 ● Το βούρτσισμα πρέπει να γίνεται 2 φορές την 
ημέρα, μετά το πρωινό γεύμα και πριν τον βρα-
δινό ύπνο. Χρησιμοποιείται μία μαλακή, κατάλ-
ληλη για την ηλικία, οδοντόβουρτσα. Μετά το 
βούρτσισμα, το στόμα του βρέφους δεν πρέπει 
να ξεπλένεται. 

Παιδιά ηλικίας 1–4 ετών
 ● Οι γονείς ή το άτομο που φροντίζει το παιδί πρέ-

πει να ενημερώνονται για την αιτιολογία και την 
πρόληψη της τερηδόνας.

 ● Η τακτική οδοντιατρική παρακολούθηση, η θε-
ραπεία της τερηδόνας, η στοματική υγιεινή και 
η σωστή διατροφή του ενήλικα συμβάλουν στην 
καλή στοματική του υγεία και κατά συνέπεια 
στη μείωση του κινδύνου να αποικιστεί το παιδί 
νωρίς με στελέχη S. Mutans.

 ● Οι γονείς (κυρίως μητέρα) ή το άτομο που φροντί-
ζει το παιδί να μην μοιράζονται σκεύη (π.χ. κουτά-
λια, κύπελλα) με το παιδί και να μην καθαρίζουν 
την πιπίλα ή τα παιχνίδια του με το σάλιο τους. 

Διαιτητικές συνήθειες παιδιού
 ● Η πιπίλα και η θηλή από το μπιμπερό ή το μαστό 

δεν πρέπει να αλείφονται με ζάχαρη ή μέλι.

 ● Να αποφεύγεται η χρήση μπιμπερό με σακχα-
ρούχα υγρά τη νύχτα και η συχνή (>3 ανά μέρα) 
κατανάλωση ενδιάμεσων γευμάτων με σακχα-
ρούχα σνακ ή υγρά.

 ● Τα παιδιά δεν πρέπει να καταναλώνουν μεγά-
λες ποσότητες απλών σακχάρων και σε μεγάλη 
συχνότητα κατά τη διάρκεια της μέρας. Γλυκά 
με κολλώδη σύσταση, όπως καραμέλες ή γλειφι-
τζούρια, να αποφεύγονται γιατί παραμένουν για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε επαφή με τα 
δόντια και αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης τε-
ρηδόνας. Η κατανάλωση γλυκών πρέπει να απο-
φεύγεται. Όταν γίνεται κατανάλωση γλυκών, να 
περιορίζεται χρονικά μετά από τα γεύματα και, 
όταν αυτό δεν συμβαίνει, να ακολουθεί βούρ-
τσισμα των δοντιών για την απομάκρυνση των 
υπολειμμάτων της ζάχαρης.

 ● Η κατανάλωση χυμού να μην ξεπερνά σε ποσό-
τητα τα 120-180 ml/μέρα, να γίνεται με κύπελ-
λο (όχι με μπιμπερό) και να αποτελεί τμήμα του 
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γεύματος ή του μικρογεύματος. 

 ● Η χρήση του μπιμπερό να διακόπτεται όσο το 
δυνατόν νωρίτερα μετά τη συμπλήρωση του 
ενός έτους ζωής.

Στοματική υγιεινή παιδιού
 ● Μετά την ανατολή του πρώτου νεογιλού δο-

ντιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί φθοριούχος 
οδοντόκρεμα σε όλα τα παιδιά. Συνιστάται η 
χρήση ελάχιστης ποσότητας φθοριούχου οδο-
ντόκρεμας (μέγεθος επιχρίσματος-κόκκος ρυ-
ζιού, smear size) για παιδιά κάτω των 3 ετών και 
ποσότητα οδοντόκρεμας σε μέγεθος μπιζελιού 
(pea size), για παιδιά ηλικίας 3-4 ετών.

 ● Το βούρτσισμα πρέπει να γίνεται 2 φορές την 
ημέρα, μετά το πρωινό γεύμα και πριν τον βρα-
δινό ύπνο. Χρησιμοποιείται μία μαλακή, κατάλ-
ληλη για την ηλικία, οδοντόβουρτσα. Τα παιδιά 
ηλικίας >3 ετών ενθαρρύνονται να φτύνουν την 
οδοντόκρεμα αλλά να μην ξεπλένουν το στόμα 
τους με νερό. Στα παιδιά ηλικίας <3 ετών, επί-
σης, το στόμα δεν πρέπει να ξεπλένεται. Σημει-
ώνεται ότι, τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 
6 ετών (όταν το παιδί αποκτά την αντίστοιχη 
δεξιότητα), το βούρτσισμα των δοντιών πρέπει 
να γίνεται με τη βοήθεια ή την επίβλεψη ενός 
ενήλικα.

 ● Τα φθοριούχα στοματοπλύματα για χρήση στο 
σπίτι δεν χορηγούνται σε παιδιά μικρότερα των 
6-7 ετών, λόγω αυξημένου κινδύνου κατάποσης 
του διαλύματος στις μικρότερες ηλικίες.

Στοματικές συνήθειες παιδιού
 ● Στοματικές συνήθειες όπως η χρήση πιπίλας 

πρέπει να διακόπτονται το αργότερο μέχρι την 
ηλικία των 3 ετών.

Παραπομπή στον οδοντίατρο ή παιδοδοντίατρο 
γίνεται:

 ● Σε ηλικία 3 ετών, για παιδιά που στην προληπτι-
κή παιδιατρική επίσκεψη βρίσκονται να έχουν 
χαμηλό κίνδυνο για ανάπτυξη τερηδόνας.

 ● Όσο πιο γρήγορα γίνεται μετά την ηλικία του 
1 έτους, για παιδιά που στην προληπτική παι-
διατρική επίσκεψη βρίσκονται να έχουν υψηλό 
κίνδυνο για ανάπτυξη τερηδόνας.

 ● Οποτεδήποτε μετά την ηλικία των 3 ετών, αν το 
παιδί δεν ακολουθεί εξατομικευμένο προληπτικό 
πρόγραμμα στοματικής υγείας από ειδικό.

Παιδιά ηλικίας 5–10 ετών

Διαιτητικές συνήθειες παιδιού
 ● Να αποφεύγεται η κατανάλωση ενδιάμεσων 

γευμάτων με σακχαρούχα σνακ ή υγρά.

 ● Τα παιδιά δεν πρέπει να καταναλώνουν μεγά-
λες ποσότητες απλών σακχάρων και σε μεγάλη 
συχνότητα κατά τη διάρκεια της μέρας. Γλυκά 
με κολλώδη σύσταση, όπως καραμέλες ή γλει-
φιτζούρια, να αποφεύγονται γιατί παραμένουν 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε επαφή με 
τα δόντια και αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 
τερηδόνας. Όταν γίνεται κατανάλωση γλυκών 
να περιορίζεται χρονικά μετά από τα γεύματα 
και, όταν αυτό δεν συμβαίνει, να ακολουθεί 
βούρτσισμα των δοντιών για την απομάκρυνση 
των υπολειμμάτων της ζάχαρης.

 ● Να προτιμάται η κατανάλωση φρούτων αντί για 
χυμό.

 ● Η κατανάλωση χυμού να αποτελεί τμήμα του 
γεύματος ή του μικρογεύματος (σνακ) και να 
μην ξεπερνά σε ποσότητα τα 120-160 ml/μέρα 
για παιδιά ηλικίας 5-6 ετών και τα 240-320 ml/
μέρα για παιδιά ηλικίας 7-18 ετών.

 ● Αν το παιδί συνηθίζει να πίνει υγρά μεταξύ των 
γευμάτων, να προτιμάται το νερό και όχι χυμοί 
ή αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη. 

Στοματική υγιεινή παιδιού
 ● Συνιστάται η χρήση φθοριούχου οδοντόκρεμας 

για παιδιά (ποσότητα οδοντόκρεμας σε μέγεθος 
μπιζελιού-pea size, για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 
ετών).

 ● Το βούρτσισμα πρέπει να γίνεται 2 φορές την 
ημέρα, μετά το πρωινό γεύμα και πριν τον βρα-
δινό ύπνο. Χρησιμοποιείται μία μαλακή, κατάλ-
ληλη για την ηλικία, οδοντόβουρτσα. Η διάρκεια 
του βουρτσίσματος συνιστάται να ξεπερνάει το 
ένα λεπτό κάθε φορά και τα παιδιά ενθαρρύνο-
νται να φτύνουν την οδοντόκρεμα αλλά να μην 
ξεπλένουν το στόμα τους με νερό. Σημειώνεται 
ότι, τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 6 ετών 
(όταν το παιδί αποκτά την αντίστοιχη δεξιότη-
τα), το βούρτσισμα των δοντιών πρέπει να γίνε-
ται με τη βοήθεια ή την επίβλεψη ενός ενήλικα.

 ● Τα φθοριούχα στοματοπλύματα για χρήση στο 
σπίτι χορηγούνται σε παιδιά μεγαλύτερα των 
6-7 ετών, λόγω αυξημένου κινδύνου κατάποσης 
του διαλύματος στις μικρότερες ηλικίες.

 ● Η ανάγκη για τοπική χορήγηση συμπληρωμά-
των φθορίου (συνήθως ζελέ ή βερνίκι στο ια-
τρείο και δισκία ή στοματόπλυμα για χρήση στο 
σπίτι) θα εκτιμηθεί από τον οδοντίατρο ή παι-
δοδοντίατρο, αφού λάβει υπόψη του την ηλικία 
του παιδιού, τις διατροφικές του συνήθειες και 
τον κίνδυνο εμφάνισης τερηδόνας. 
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Στοματικές συνήθειες παιδιού
 ● Στοματικές συνήθειες όπως η χρήση πιπίλας 

πρέπει να διακόπτονται το αργότερο μέχρι την 
ηλικία των 3 ετών.

 ● Σε περίπτωση που παραμένει ο θηλασμός του 
δακτύλου μετά την ηλικία των 5-6 ετών, μπορεί 
να χρειαστεί ο παιδοδοντίατρος να κατασκευά-
σει ειδικό ορθοδοντικό μηχάνημα για τη διευκό-
λυνση της διακοπής του.

Στην ηλικία μεταξύ 5 έως 10 ετών, το παιδί πρέπει 
να ακολουθεί ένα εξατομικευμένο προληπτικό πρό-
γραμμα στοματικής υγείας από οδοντίατρο ή παιδοδο-
ντίατρο.

Έφηβοι ηλικίας 11–18 ετών

Διαιτητικές συνήθειες εφήβου
 ● Να αποφεύγεται η κατανάλωση ενδιάμεσων 

γευμάτων με σακχαρούχα σνακ ή υγρά.

 ● Οι έφηβοι δεν πρέπει να καταναλώνουν τροφές 
με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και σε με-
γάλη συχνότητα κατά τη διάρκεια της μέρας. 
Όταν γίνεται κατανάλωση γλυκών να περιορί-
ζεται χρονικά μετά από τα γεύματα και, όταν 
αυτό δεν συμβαίνει, να ακολουθεί βούρτσισμα 
των δοντιών για την απομάκρυνση των υπολειμ-
μάτων της ζάχαρης.

 ● Να προτιμάται η κατανάλωση φρούτων αντί για 
χυμό.

 ● Η κατανάλωση χυμού να αποτελεί τμήμα του 
γεύματος ή του μικρογεύματος (σνακ) και να 
μην ξεπερνά σε ποσότητα τα 240-320 ml.

 ● Αν το παιδί συνηθίζει να πίνει υγρά μεταξύ των 
γευμάτων, να προτιμάται το νερό και όχι χυμοί 
ή αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη. Σε εφή-
βους που ασχολούνται με σπορ είναι σημαντικό 
να υπενθυμίζεται η δυνατότητα να αντικατα-
στήσουν τα αθλητικά ή ενεργειακά ποτά που 
λαμβάνουν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την 
άσκηση, με νερό.

Στοματική υγιεινή εφήβου
 ● Τα δόντια να βουρτσίζονται με φθοριούχο οδο-

ντόκρεμα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, μετά 
το πρωινό γεύμα και πριν τον βραδινό ύπνο. Το 
βούρτσισμα συνιστάται να διαρκεί τουλάχιστον 
δύο λεπτά κάθε φορά. Οι έφηβοι ενθαρρύνονται 
να φτύνουν την οδοντόκρεμα αλλά να μην ξε-
πλένουν το στόμα τους με νερό.

 ● Να χρησιμοποιείται οδοντικό νήμα καθημερινά.

 ● Η ανάγκη για τοπική χορήγηση συμπληρωμά-
των φθορίου (συνήθως ζελέ ή βερνίκι στο ια-

τρείο και δισκία ή στοματόπλυμα για χρήση στο 
σπίτι) θα εκτιμηθεί από τον παιδοδοντίατρο, 
αφού λάβει υπόψη του τις διατροφικές συνήθει-
ες του παιδιού και τον κίνδυνο εμφάνισης τερη-
δόνας. 

 ● Να αποφεύγεται η έκθεση σε καπνό, αλκοόλ και 
άλλες ουσίες, καθώς και τα “τρυπήματα” χει-
λιών και γλώσσας. 

 ● Έφηβοι που ασχολούνται με σπορ μπορούν να 
χρησιμοποιούν προστατευτικό νάρθηκα, μετά από 
σύσταση του οδοντιάτρου ή παιδοδοντιάτρου.

Ο έφηβος πρέπει να ακολουθεί ένα εξατομικευμένο 
προληπτικό πρόγραμμα στοματικής υγείας από οδο-
ντίατρο ή παιδοδοντίατρο.

Οδοντικό τραύμα 

Τραύμα νεογιλών δοντιών
Αρχικά πρέπει να γίνει έλεγχος της αιμορραγίας, που 
μπορεί να είναι έντονη λόγω της μεγάλης αγγειοβρί-
θειας της περιοχής. Οι γονείς, χωρίς να πανικοβλη-
θούν, μπορούν να προσπαθήσουν να σταματήσουν την 
αιμορραγία (με τη χρήση γάζας ή άλλου μαλακού πα-
νιού και συνεχή πίεση) και να διαπιστώσουν την έκτα-
ση του τραύματος.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τραύματα των 
νεογιλών δοντιών είναι: 

 ● Απαιτείται αξιολόγηση του τραυματισμού από 
οδοντίατρο ή παιδοδοντίατρο. 

 ● Το δόντι δεν επανατοποθετείται στη θέση του 
γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στο διάδοχο 
μόνιμο δόντι.

 ● Αν το δόντι έχει μετακινηθεί, τότε ο γονέας μπο-
ρεί με ένα καθαρό πανάκι ή γάζα να προσπαθή-
σει να το επαναφέρει πάλι στη θέση του. Αν έχει 
βυθισθεί, δεν πρέπει να το τραβήξει, τα νεογιλά 
δόντια ανατέλλουν πάλι αυτόματα. 

 ● Πολύ βαθιά τραύματα των μαλακών ιστών 
(γλώσσα, ούλα, χείλη) μπορεί να χρειαστούν 
συρραφή, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικα-
σία της επούλωσης.

 ● Η στοματική υγιεινή είναι πολύ σημαντική για 
τη διαδικασία της επούλωσης. Τις πρώτες μέρες 
μετά από εκτεταμένο τραύμα, όταν δεν θα μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί οδοντόβουρτσα, τα υπο-
λείμματα των τροφών και η μικροβιακή πλάκα 
θα πρέπει να αφαιρούνται με ένα μαλακό πανί 
και φυσιολογικό ορό ή νερό.

 ● Η διατροφή θα πρέπει να γίνεται με μαλακές 
και κρύες τροφές, να χορηγείται η κατάλληλη 
δόση παυσίπονου για την αντιμετώπιση του πό-
νου και άφθονα υγρά για να μην αφυδατωθεί ο 
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ασθενής. Στο εμπόριο κυκλοφορούν και πολλές 
καταπραϋντικές αλοιφές (με μικρή δόση αναι-
σθητικού), οι οποίες όμως θα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται με μέτρο. 

 ● Ο αποχρωματισμός των νεογιλών δοντιών λόγω 
τραύματος (μετά από κάποιο χρονικό διάστη-
μα) είναι ένδειξη νέκρωσης του πολφού αλλά 
δεν χρήζει ιδιαίτερης ανησυχίας. Οι γονείς θα 
πρέπει να απευθυνθούν άμεσα σε οδοντίατρο 
στην περίπτωση που το δόντι εμφανίσει από-
στημα (στρογγυλό υποκίτρινο έπαρμα στα ούλα 
του δοντιού).

Τραύμα μόνιμων δοντιών
Το τραύμα των μόνιμων δοντιών είναι σοβαρή κατά-
σταση που πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα. Ο χρόνος 
είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του μόνιμου 
δοντιού.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τραύματα των 
μόνιμων δοντιών είναι: 

 ● Αν έχουμε ολική εκγόμφωση μόνιμου δοντιού, 
αν το δόντι δηλαδή βγει ολόκληρο από το φατ-
νίο, τότε το ξεπλένουμε με κρύο νερό για 10 
δευτερόλεπτα (χωρίς να πιάσουμε τη ρίζα του), 
το τοποθετούμε αμέσως πάλι πίσω στο φατνίο, 
κρατώντας το σταθερά εκεί με γάζα ή κάποιο 
πανί και απευθυνόμαστε άμεσα σε οδοντίατρο. 

 ● Αν έχει σπάσει κάποιο κομμάτι το διατηρούμε 
σε λίγο κρύο γάλα ή φυσιολογικό ορό και το πη-
γαίνουμε στον οδοντίατρο.

 ● Η γρήγορη επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι 
πολύ σημαντική για την πρόγνωση του τραύμα-
τος. Αν ο πολφός (αγγεία και νεύρα) είναι εκτε-
θειμένος, μπορεί η διείσδυση των μικροβίων να 
προκαλέσει σύντομα νέκρωση με ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα. 

 ● Η επούλωση των μαλακών ιστών, μετά από τραύ-
μα στη στοματική κοιλότητα, διαρκεί 3 εβδομά-
δες. Σε αυτή τη διάρκεια το τραύμα μπορεί να 
αποκτήσει μία υποκίτρινη μεμβράνη, στάδιο 
επούλωσης πολύ σημαντικό για τον βλεννογόνο 
της στοματικής κοιλότητας. Τα δόντια μπορεί να 
εμφανίζουν κάποια κινητικότητα, η οποία εξαρ-
τάται από την έκταση του τραύματος.

 ● Η διατροφή και η στοματική υγιεινή είναι πα-
ρόμοιες με αυτές του τραύματος των νεογιλών 
δοντιών.

 ● Για την αποφυγή τραύματος των μόνιμων δο-
ντιών σε παιδιά που έχουν έντονη πρόταξη 
της άνω γνάθου, συστήνεται αμέσως μετά την 
ανατολή των πρόσθιων άνω να παραπέμπονται 
στον ορθοδοντικό. O ειδικός, με τους κατάλλη-

λους ορθοδοντικούς μηχανισμούς (μασελάκια, 
σιδεράκια), θα φέρει τα δόντια στη σωστή τους 
θέση ώστε να προστατεύονται από τα άνω χείλη 
και να μην υπάρχει κίνδυνος κατάγματός τους 
σε πιθανή πτώση του παιδιού. Επίσης, για την 
πρόληψη τραύματος των μόνιμων δοντιών, παι-
διά που ασχολούνται με τον αθλητισμό μπορούν 
να χρησιμοποιούν ειδικά κατασκευασμένους 
προστατευτικούς νάρθηκες, μετά από σύσταση 
του οδοντιάτρου ή παιδοδοντιάτρου. 
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