Η κατάσταση της στοµατικής υγείας των παιδιών

Τα νοσήµατα του στόµατος -όπως η τερηδόνα, η ουλίτιδα, ο τραυµατισµός των δοντιών και οι
ανωµαλίες σύγκλεισης (ορθοδοντικά προβλήµατα)- τα οποία κυρίως πλήττουν τον παιδικό
πληθυσµό, αποτελούν σοβαρά ζητήµατα ∆ηµόσιας Υγείας στη χώρα µας αλλά και
παγκοσµίως. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες, τα τελευταία είκοσι έτη
έχει παρατηρηθεί σαφής βελτίωση των δεικτών της κατάστασης της στοµατικής υγείας του
παιδικού πληθυσµού. Όµως, παρά τη βελτίωση που παρατηρείται η Ελλάδα υπολείπεται σε
σχέση µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, καταγράφεται ένα ζήτηµα ανισοτήτων, τόσο στο επίπεδο της κατανοµής των
κυριότερων νοσηµάτων του στόµατος στον ελληνικό πληθυσµό, όσο και στο επίπεδο των
αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης και στον τρόπο µε τον οποίο καλύπτονται αυτές από το
σύστηµα υγείας. Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, οι ανισότητες αυτές,
τείνουν να διευρυνθούν µε έµφαση µάλιστα στις αστικές περιοχές και ιδιαίτερα την περιοχή της
πρωτεύουσας, όπου η συρρίκνωση του διαθέσιµου εισοδήµατος και η αύξηση της ανεργίας
επιβάλλουν τη βίαιη προσαρµογή της καθηµερινότητας των κατοίκων.
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αποτελούν την κατ’ εξοχήν πληθυσµιακή οµάδα προτεραιότητας σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτόν το µαθητικό πληθυσµό απαιτούνται παρεµβάσεις που
αφορούν τόσο την πρωτογενή πρόληψη των στοµατικών νοσηµάτων, όσο και τη δευτερογενή
(έγκαιρη διάγνωση) και κάλυψη θεραπευτικών οδοντιατρικών αναγκών. Η Αγωγή Υγείας
(πρωτογενής πρόληψη) είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το σχολείο, το µαθητή, τον
εκπαιδευτικό, τους γονείς και την κοινωνία. Η εφαρµογή του προγράµµατος Αγωγής
Στοµατικής Υγείας έχει στόχο να συµβάλλει µέσα από την ενεργητική και βιωµατική µάθηση
στην αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς των µαθητών, µε σκοπό την ενίσχυση της
υπευθυνότητας, της αυτοεκτίµησης και της ικανότητας του µαθητή για την υιοθέτηση υγειών
στάσεων και συµπεριφορών που αφορούν τη στοµατική τους υγεία.
Με την πρωτοβουλία Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆Α οι Γιατροί του Κόσµου στοχεύουν να αναδείξουν τη
σπουδαιότητα της προληπτικής οδοντιατρικής προστασίας και να δραστηριοποιηθούν για την
εφαρµογή της, µέσω µιας πλήρους εξοπλισµένης κινητής παιδοοδοντιατρικής µονάδας η οποία
επισκέπτεται σχολεία της Αθήνας.

