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ΔΗΑΓΩΓΖ: Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη αλαπόζπαζην κέινο ηεο θνηλσλίαο καο θαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα ζηελ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε κε ηνλ ππόινηπν πιεζπζκό. Γπζηπρώο πνιιέο
θνξέο ηα άηνκα απηά εκθαλίδνπλ απμεκέλε πξνζβνιή από ηεξεδόλα θαη λόζνπο ηνπ πεξηνδνληίνπ , πνπ νθείιεηαη ζηα γεληθόηεξα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζε επηβιαβείο ζπλήζεηεο
αιιά θαη ζηελ πιεκκειή ζηνκαηηθή πγηεηλή.
Με βάζε ηε δηάξζξσζε ηνπ Δ..Τ όπσο απηή θαζνξίζηεθε κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο νη νδνληίαηξνη πνπ απαξηίδνπλ ην Δ..Τ έρνπλ σο θαζήθνληα
α) ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηελ θαηαγξαθή θαη αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηνκαηηθήο πγείαο ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ κε έκθαζε ζηε ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ
πξόιεςεο κέζσ ησλ ηνπηθώλ θέληξσλ πγείαο
β) ζηα πιαίζηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηελ παξνρή νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζε εηδηθνύο αζζελείο πνπ δε ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ νδνληίαηξν (άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ,
απηηζκό , ζύλδξνκν down, βαξηά λνεηηθή ζηέξεζε θ.η.ι) κέζσ ησλ νδνληηαηξηθώλ ηκεκάησλ ησλ γεληθώλ λνζνθνκείσλ κε ηε ρξήζε γεληθήο αλαηζζεζίαο παξνπζία αλαηζζεζηνιόγνπ, όπνπ απηή
είλαη απαξαίηεηε.

ΚΟΠΟ: θνπόο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη ε παξνπζίαζε ελόο πξνγξάκκαηνο αγσγήο ζηνκαηηθήο πγείαο όπσο απηό εθαξκόδεηαη ζην Γεληθό Ννζνθνκείν εξξώλ ζην νδνληηαηξηθό ηκήκα Α.Μ.Δ.Α.
πνπ ιεηηνπξγεί ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Α΄Υεηξνπξγηθήο θιηληθήο, ηνπ νδνληηαηξηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Γ.Ν.. αιιά θαη ησλ νδνληηαηξηθώλ ηκεκάησλ ησλ θέληξσλ πγείαο
Ρνδόπνιεο θαη Μαπξνζάιαζζαο.

ΤΕΖΣΖΖ: Σν πξόγξακκα αγσγήο ζηνκαηηθήο πγείαο ζην Γ.Ν.εξξώλ πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπληζηώζεο:
Πξσηαξρηθόο παξάγνληαο γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ηνπ εηδηθνύ παηδηνύ θαη ηνπ νδνληηάηξνπ είλαη ε
θαιιηέξγεηα ελόο θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο αλ είλαη δπλαηό αθόκα θαη ε αλάπηπμε κηαο θηιηθήο ζρέζεο.
Γη απηό πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ηνπ πξνιεπηηθνύ ή ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην νδνληηαηξείν ηνπ
λνζνθνκείνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο νδνληηάηξνπο επίζθεςε ζηα εηδηθά ζρνιεία ηνπ λνκνύ εξξώλ ΔΔΔΔΚ,
ΔΠΑΛ, ΣΔΔ, ΚΑΜΔΑ όπνπ γίλεηαη κία πξώηε γλσξηκία κε ην θάζε έλα παηδί μερσξηζηά.
Μέζα ην ρώξν απηό όπνπ πεξλνύλ ηα ΑΜΔΑ ηελ πεξηζζόηεξε ώξα ηεο εκέξαο θαη είλαη ζαθώο πην εμνηθεησκέλα
γίλεηαη ε πξώηε ηνπο επαθή κε ηνλ νδνληίαηξν.
Καηά ηελ πξώηε καο απηή επίζθεςε γίλεηαη ελεκέξσζε ζηα ΑΜΔΑ γηα ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή. Δπεηδή ε πιεηνςεθία ησλ
αηόκσλ απηώλ αληηκεησπίδεη θάπνην βαζκό λνεηηθήο πζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ην θπζηνινγηθό κέζν όξν από ειαθξηά
κέρξη πνιύ βαξηά ε ελεκέξσζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε δηαθαλεηώλ, θηλνύκελσλ ζρεδίσλ αιιά θαη κε ηε ρξήζε κνληέισλ
δνληηώλ θαη νδνληόβνπξηζαο.
Γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη επίδεημε ησλ βαζηθώλ κέζσλ ζηνκαηηθήο πγηεηλήο ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε κηθξέο
νκάδεο ησλ ηξηώλ ηεζζάξσλ αηόκσλ.
ε απηό ην πξώην ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη θαη κία πξώηε εθηίκεζε πόζα από ηα ΑΜΔΑ κπνξνύλ λα
αληηκεησπηζηνύλ ζε πεξηβάιινλ ηνπ νδνληηαηξηθνύ ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηνπηθή αλαηζζεζία θαη πνηα δε
ζπλεξγάδνληαη νπόηε πξέπεη λα ρεηξνπξγεζνύλ κε γεληθή αλαηζζεζία.
Μεηά ηελ επίζθεςε ζηα ζρνιεία γίλεηαη ε ελεκέξσζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ. Απηή
γίλεηαη κε ελεκεξσηηθέο παξνπζηάζεηο -εκεξίδεο όπνπ αλαδεηθλύνπκε ην ξόιν ηνπ γνλέα ζηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα
ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο θαζώο πνιιά από ηα άηνκα απηά δελ απηνεμππεξεηνύληαη θαη ε ζσζηή ζπκβνιή ηνπ
θεδεκόλα ζηε ζηνκαηηθή ηνπο πγηεηλή είλαη απαξαίηεηε. ηηο εκεξίδεο απηέο πέξα από ηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη θαη
ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ έηζη ώζηε λα γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή ε πξνζπάζεηα θαη ε απνδνρή ηνπ
πξνγξάκκαηνο από ηα παηδηά.
ηε ζπλέρεηα κε ηε ζπλεξγαζία ησλ λνζειεπηώλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ ησλ εηδηθώλ ζρνιείσλ
γίλεηαη εμαηνκηθεπκέλνο έιεγρνο θάζε παηδηνύ ζην νδνληηαηξείν ηνπ Γ.Ν..εξξώλ. Γη απηό ην ιόγν έρεη νξηζηεί κία
εκέξα ηελ εβδνκάδα θαηά ηελ νπνία ην νδνληηαηξηθό ηκήκα ΑΜΔΑ ηνπ Γ.Ν.εξξώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην νδνληηαηξηθό
ηκήκα ηνπ ΓΝεξξώλ πξαγκαηνπνηνύλ πξνγξακκαηηδόκελα ηαθηηθά ξαληεβνύ απνθιεηζηηθά γηα ΑΜΔΑ. ηα ξαληεβνύ
απηά γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ δείθηε dmft , DMFT, θζνξίσζε , εμαγσγέο, ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ηεξεδνληθώλ
βιαβώλ όπνπ είλαη δπλαηόλ κε ηνπηθή αλαηζζεζία. Σηο ππόινηπεο εκέξεο ηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά αληηκεησπίδνληαη
από ην νδνληηαηξηθό ηκήκα ηνπ Γ.Ν.εξξώλ.
Σέινο νη αζζελείο εθείλνη νη νπνίνη δελ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ νδνληίαηξν θαη ε παξνρή πεξίζαιςεο κε
ηνπηθή αλαηζζεζία θαζίζηαηαη αδύλαηε πξνγξακκαηίδνληαη γηα νδνληνζεξαπεία ππό γεληθή αλαηζζεζία .
ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ην νδνληηαηξηθό ηκήκα ΑΜΔΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην αλαηζζεζηνινγηθό ηκήκα ηνπ Γ.Ν.εξξώλ,
ην νδνληηαηξηθό ηκήκα ηνπ Γ.Ν.εξξώλ θαη ηελ Α ρεηξνπξγηθή θιηληθή πξαγκαηνπνηεί επεκβάζεηο ηελ ηειεπηαία
Παξαζθεπή θάζε κήλα κε πξννπηηθή λα απμεζνύλ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, παξά ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπο , ε αγσγή ζηνκαηηθήο πγείαο, ε
πξόιεςε θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κε ππνκνλή θαη επηκνλή εθ κέξνπο ησλ
νδνληηάηξσλ αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο. Σν δεκόζην ζύζηεκα
πγείαο, ην ΔΤ, κέζα από ηηο δνκέο ηνπ, ηα νδνληηαηξηθά ηκήκαηα ησλ θέληξσλ πγείαο θαη ησλ λνζνθνκείσλ, κπνξεί
λα ζηαζεί απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο αξσγόο ζηελ νδνληηαηξηθή θάιπςε ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ηόζν ζε
επίπεδν πξσηνβάζκηαο όζν θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο ζηνκαηηθήο πγείαο βάδνληαο ην δηθό ηνπ ιηζαξάθη ζηελ
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηνπο ραιεπνύο απηνύο θαηξνύο πνπ δνύκε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο
ππνβάζκηζεο.
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