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Η στοματική υγεία 
είναι πολύτιμη σε 

κάθε ηλικία!

Ας τη 
διαφυλάξουμε!



Τα νοσήματα του στόματος

 Οδοντική   Τερηδόνα



Τα νοσήματα του στόματος

 Οδοντική   Τερηδόνα



Τα νοσήματα του στόματος

 Οδοντική   Τερηδόνα 



Τα νοσήματα του στόματος

 Τερηδόνα της ρίζας

Με την πάροδο του χρόνου
τα ούλα υποχωρούν και 

εκτίθεται η ρίζα του δοντιού,
η οποία δεν καλύπτεται από
την αδαμαντίνη (το σμάλτο)

και είναι περισσότερο ευάλωτη
στην τερηδόνα



Τα νοσήματα του στόματος

 Περιοδοντίτιδα
Τα ούλα αποκολλούνται

από τα δόντια με αποτέλεσμα
τη δημιουργία  θυλάκων 

(κοιλότητες σε σχήμα 
τσέπης) στις οποίες 

συσσωρεύονται μικρόβια.
Τα μικρόβια παράγουν τοξίνες,

που καταστρέφουν το οστό 
που στηρίζει τα δόντια,

με αποτέλεσμα τα δόντια  να
κουνιούνται, να μετακινούνται

και τελικά να πέφτουν.



Τα νοσήματα του στόματος

 Η εξέλιξη της περιοδοντίτιδας



Τα νοσήματα του στόματος

 Περιοδοντίτιδα
Στα αρχικά της στάδια η περιοδοντίτιδα, 
μπορεί εύκολα να θεραπευτεί, αλλά 
ακόμη και στα προχωρημένα στάδια  η 
πορεία της νόσου αναχαιτίζεται από τον 
οδοντίατρο και τη σωστή πρόληψη και 
δεν χάνονται δόντια!



Τα νοσήματα του στόματος

 Περιοδοντίτιδα και νοσήματα της καρδιάς
Ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ περιοδοντίτιδας και νοσημάτων της 
καρδιάς.

Το βέβαιο είναι ότι η μη ελεγχόμενη 
περιοδοντίτιδα επιδεινώνει  τις 
βλάβες της καρδιάς. 

Οι ασθενείς με περιοδοντίτιδα έχουν
σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες,
να πάσχουν από στεφανιαία νόσο.



Τα νοσήματα του στόματος
 Πρόληψη της τερηδόνας  και

της περιοδοντίτιδας



Τα νοσήματα του στόματος
 Πρόληψη  της τερηδόνας και της 

περιοδοντίτιδας
(συνέχεια….)



Τα νοσήματα του στόματος

Ξηροστομία
Οφείλεται σε έλλειψη κανονικής ποσότητας σάλιου

- Επιφέρει δυσκολίες στην ομιλία και στην 
κατάποση, εκτεταμένες τερηδόνες, 
διακεκομμένο ύπνο, πόνο στο λαιμό/στόμα,  
δύσοσμη αναπνοή κλπ.

### Υπάρχουν τρόποι για να ανακουφιστείτε 
από την ξηροστομία!!



Τα νοσήματα του στόματος
 Ξηροστομία

Πρόληψη
- Με τη βοήθεια του γιατρού σας επανεξετάσετε τα 

φάρμακα που παίρνετε, δοκιμάζοντας άλλα 
παρόμοια. που δεν προκαλούν ξηροστομία. 
Ελέγξτε το διαβήτη (εάν έχετε), πίνετε περισσότερο 
νερό και μειώστε την καφεΐνη και το κάπνισμα. 

- Ο οδοντίατρος σας μπορεί να σας χορηγήσει 
βοηθητικά ειδικά ζελέ, χάπια, τσίχλες χωρίς 
ζάχαρη, που προάγουν ή και υποκαθιστούν την 
παραγωγή σάλιου

###  Μην αφήνετε προβλήματα να σας ταλαιπωρούν!  
Συμβουλευτείτε τους ειδικούς και δοκιμάστε λύσεις.



Τα νοσήματα του στόματος

 Δύσοσμη αναπνοή
Προκαλείται από την ουλίτιδα, την τερηδόνα, την ξηροστομία, τα 
γαστρικά προβλήματα, δόντια που δεν καθαρίζονται σωστά, 
εκτεταμένη βακτηριακή δραστηριότητα στη γλώσσα, ιγμορίτιδα 
ή κάποιες χρόνιες παθήσεις (βρογχίτιδα κλπ)

Μπορεί να καταπολεμηθεί !!
Διατηρείστε  καλή στοματική και οδοντική υγιεινή, 
καθαρίζετε τη γλώσσα σας (ιδιαίτερα το πίσω μέρος), 
πίνετε άφθονα υγρά, μασάτε τσίχλα χωρίς ζάχαρη και  
κάντε  μία διατροφή πλούσια σε φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά.

### Μην αφήνετε τέτοια μικρά προβλήματα  να  σας κάνουν 
να αισθάνεστε άσχημα και να παρεμποδίζουν 
την επαφή σας με τους άλλους ανθρώπους!!!



Ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες
 Οι ολικές και  οι  μερικές οδοντοστοιχίες 

αντικαθιστούν τα φυσικά δόντια και απαιτούν 
φροντίδα

ολική οδοντοστοιχία
μερική  οδοντοστοιχία



 Προβλήματα στο βλεννογόνο του στόματος
από οδοντοστοιχίες

στοματίτιδα                         υπερπλασίες

Ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες

### Επισκεφτείτε άμεσα τον οδοντίατρό σας   εάν                               
παρατηρήσετε ή αισθανθείτε κάτι διαφορετικό στο στόμα   σας!



Ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες
 Προβλήματα στο βλεννογόνο του στόματος

από  μερικές οδοντοστοιχίες

### Επισκεφτείτε άμεσα τον οδοντίατρό σας   εάν                               
παρατηρήσετε ή αισθανθείτε κάτι διαφορετικό στο στόμα   σας!



Ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες
Πρόληψη  - Φροντίδα ……(1)

 Η μικροβιακή πλάκα σχηματίζεται και 
στις οδοντοστοιχίες, όπως και στα 
φυσικά δόντια, προκαλώντας δυσοσμία 
στην αναπνοή, τερηδόνα στα 
εναπομείναντα δόντια και ουλίτιδα, γι 
αυτό διατηρήστε  καθαρές τις 
οδοντοστοιχίες σας με καθημερινό 
βούρτσισμα.



Ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες
Πρόληψη  - Φροντίδα ……(2)

 Αφαιρείτε τις οδοντοστοιχίες σας μετά 
από κάθε γεύμα και ξεπλένετέ τις, 
καθαρίζετε  οδοντοστοιχίες και ούλα 
δύο φορές την ημέρα.

 Καθαρίζετε τις οδοντοστοιχίες με ειδικό 
βουρτσάκι και σαπούνι. Μη 
χρησιμοποιείτε ζεματιστό νερό,
ή σκληρά οικιακά καθαριστικά  

(χλωρίνη κλπ).



Ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες

Πρόληψη  - Φροντίδα   (συνέχεια….)

 Πείτε στον οδοντίατρό σας εάν έχουν 
ραγίσει ή φθαρεί. Όλες οι 
οδοντοστοιχίες θα πρέπει να ελέγχονται 
τακτικά. 

 Ζητήστε από τον οδοντίατρο σας να 
χαράξει τα αρχικά σας στις 
οδοντοστοιχίες, ώστε να μην 
μπερδευτούν στην περίπτωση που 
χαθούν στο νοσοκομείο.



Ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες

Πρόληψη  - Φροντίδα   (συνέχεια….)
 Τοποθετείτε πετσετάκι ή νερό στο 

νιπτήρα καθώς τις καθαρίζετε ώστε, εάν 
σας πέσουν, να μην σπάσουν.

 Αφαιρείτε τις οδοντοστοιχίες  τη νύχτα 
και τοποθετείστε τις σε ένα φλιτζάνι 
νερού της βρύσης.



Ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες

Καθαρισμός οδοντοστοιχιών

βουρτσάκι καθαρισμού βουρτσάκι καθαρισμού
με βεντούζα            



 Άλλα νοσήματα του στόματος που 
χρειάζονται προσοχή, αντιμετώπιση και 
παρακολούθηση:   (1)

Ομαλός λειχήνας               Ομαλός λειχήνας διάβρωση

Τα νοσήματα του στόματος



 Άλλα νοσήματα του στόματος που 
χρειάζονται προσοχή, αντιμετώπιση 
και παρακολούθηση:   (2)

Ακτινική    χειλίτιδα

Τα νοσήματα του στόματος



Τα νοσήματα του στόματος

 Άλλα νοσήματα του στόματος που 
χρειάζονται προσοχή, αντιμετώπιση 
και παρακολούθηση:   (3)

Λεία γλώσσα (αναιμία)



 Άλλα νοσήματα του στόματος που 
χρειάζονται προσοχή, αντιμετώπιση και 
παρακολούθηση:   (4)

λευκοπλακία                     λευκοπλακία (έδαφος στόματος)

Τα νοσήματα του στόματος



Τα νοσήματα του στόματος

Καρκίνος του στόματος
 Αντιπροσωπεύει το 2 % του συνόλου των 

καρκίνων των καρκίνων του σώματος
 Η έγκαιρη επίσκεψη στον οδοντίατρο, που 

θα ανιχνεύσει τη βλάβη και αν τη θεωρήσει 
ύποπτη, θα την παραπέμψει σε ειδικό για την 
αντιμετώπιση της, σώζει ζωές!!!



Τα νοσήματα του στόματος

Καρκίνος του στόματος

### Επισκεφτείτε τον οδοντίατρο σας
εάν σας έχει παρουσιαστεί

οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα,
ή πρόβλημα που δεν υποχωρεί

εντός δέκα ημερών!!! 





Τα νοσήματα του στόματος

 Πρόληψη καρκίνου του στόματος
- Διακόψτε το κάπνισμα
- Ελαττώστε την κατανάλωση αλκοόλ
- Κάντε τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο 

σας (μία ή δύο φορές το χρόνο),  
- Επισκεφτείτε ΑΜΕΣΑ τον οδοντίατρο σας όταν 

παρατηρήσετε κάτι ύποπτο στο στόμα, στα 
χείλη, στη γλώσσα, ή στο φάρυγγα σας

###    Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ!!!



Τα νοσήματα του στόματος

Η στοματική υγεία παίζει σημαντικό ρόλο στη 
υγεία του σώματος

Κακή στοματική υγεία, χαλασμένα δόντια, 
φλεγμονές στα δόντια ή/και στα ούλα, 
μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα και σε 
άλλα όργανα ή συστήματα του οργανισμού, 
όπως η καρδιά, τα αγγεία,  το αναπνευστικό 
κα.

###Υγιές στόμα – υγιές σώμα!!!



Τα νοσήματα του στόματος
 Σχέση στοματικής υγείας και γενικής υγείας του 

οργανισμού

Υγιές στόμα – υγιές σώμα

Η υγεία του στόματος 
Σχετίζεται με αρκετά 
Νοσήματα του οργανισμού
• καρδιαγγειακά 
• σακχαρώδης διαβήτης
• αιματολογικά
• λοιμώδη 
• αυτοάνοσα
• ψυχολογικά, κά



Στην Ελλάδα σχεδόν το 50% του πληθυσμού δεν έχει καμία 
σχεδόν κάλυψη οδοντιατρικής φροντίδας, ενώ το υπόλοιπο 
50% έχει περιορισμένη κάλυψη και πρόσβαση σε χαμηλής 

ποιότητας υπηρεσίας.

Η υγεία του στόματος θα πρέπει να είναι μία δυναμική 
κατάσταση, όπου η μέριμνα θα πρέπει να ξεκινά από τον 

ίδιο τον ασθενή και θα περιλαμβάνει: 
- σωστό βούρτσισμα των δοντιών δύο φορές την ημέρα,  

- σωστή διατροφή και 
- τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο

έτσι ώστε τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται 
έγκαιρα και να στοιχίζουν λιγότερο!

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ



ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Χρυσοί κανόνες 
Στοματικής υγείας

-σωστό βούρτσισμα των δοντιών δύο 
φορές την ημέρα,  
-σωστή διατροφή

και 
- τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο



Φροντίστε το σώμα σας
και το στόμα σας!!

Δώστε χρόνια στη ζωή σας
και ζωή στα χρόνια σας!!

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ



ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία

Ενημερωτική Ομιλία

Σας ευχαριστούμε!



Η στοματική υγεία στην Τρίτη ηλικία
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