


ΤΕΡΗΔΟΝΑ 
ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) 

5 ΦΟΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΣΘΜΑ

7 ΦΟΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΦΘΩΔΗ ΠΥΡΕΤΟ



Είναι 32 φορές 
συχνότερη σε βρέφη 
χαμηλής κοινωνικo-
οικονομικής τάξης, που 
κάνουν διατροφή πλούσια σε 
ζάχαρη και που οι μητέρες 
τους έχουν χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο.

ΤΕΡΗΔΟΝΑ 
ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
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H παρουσία μίας ή 
περισσοτέρων τερηδόνων σε 
παιδιά κάτω των 6 ετών…
•Επηρεάζει πάνω από 
600.000.000 παιδιά 
παγκόσμια 
•Επιδρά αρνητικά στην 
ποιότητα ζωής, στην 
ανάπτυξη και στη γενική 
υγεία των παιδιών.



Όταν είναι σε σοβαρή μορφή 
μπορεί να προκαλέσει 
δυσφαγεία δηλαδή πόνο 
στη μάσηση και ως εκ τούτου 
αποφυγή λήψης τροφής, 
απώλεια βάρους, μείωση 
στην κατά ύψος σωματική 
αύξηση, αναιμία και 
απώλεια συγκέντρωσης 
στο σχολείο. 
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Βασικός αιτιολογικός 
παράγοντας για την τερηδόνα 
νηπιακής ηλικίας είναι η 

υπερκατανάλωση 
ζάχαρης η οποία αποτελεί 
κοινό αιτιολογικό παράγοντα 
με άλλες ασθένειες όπως οι 
καρδιοπάθειες, ο παιδικός 
διαβήτης και η παχυσαρκία.
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Η υπερκατανάλωση ζάχαρης στην 
προσχολική ηλικία δημιουργεί συνθήκες 
υπερπαραγωγής οξέων τα οποία: 

1) Ρίχνουν το pH του βιουμενίου, 
δηλαδή της μικροβιακής πλάκας  

2) Αυξάνουν το μικροβιακό φορτίο 
εφόσον ευνοούν την ανάπτυξη των 
streptococcus mutants που είναι το 
βασικό μικρόβιο της τερηδόνας.

Αυτό αποτελεί τον σημαντικότερο 
παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης 
τερηδόνας πριν την ηλικία των 4 
ετών αλλά και στην 
ενήλικη ζωή!!
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Επιπολασμός τερηδόνας 
στον παιδικό πληθυσμό
στην Ελλάδα
Ουλής και συν. 2004-2014 

• ΔΕΙΚΤΗΣ ICDAS II
Kαταγράφει την τερηδόνα 
σε όλα τα στάδια της 
εξέλιξης της.
• ICDAS 1,2:
Αρχόμενες βλάβες 
αδαμαντίνης χωρίς 
κοιλότητα (λευκές κηλ.)
• ICDAS 3:
Κοιλότητα στην αδαμαντίνη
• ICDAS 4:
Κοιλότητα στην οδοντίνη-
μικρή
• ICDAS 5,6:
Κοιλότητα στην οδοντίνη 
προχωρημένη έως πλήρης 
καταστροφή

40%

52%

65%



Έρευνα σε 3090 παιδιά στην Κύπρο

2000

2010

5,9

8,1

16,5
20,1

Ποσοστά παχυσαρκίας στην Κύπρο σε παιδιά σχολικής ηλικίας
το 2010 σε σχέση με το 2000

Παχυσαρκία Υπέρβαροι

Συμπέρασμα

Η παχυσαρκία στην 
Κύπρο αυξήθηκε 
σημαντικά σε μία 
δεκαετία και τα 
αυξημένα ποσοστά 
ήταν πιο εμφανή 
όταν:

• η μητέρα είχε 
χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο

• τα παιδιά ζούσαν 
σε αγροτικές 
περιοχές και ήταν 
αγόρια



ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014

• 26000 παιδιά ηλικίας 5-9 ετών, 
εισάγονται κάθε χρόνο στο 
νοσοκομείο και υποβάλλονται 
σε γενική νάρκωση για 
εξαγωγές δοντιών με αιτία την 
τερηδόνα

• ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΑΝΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ

Βασική αιτία η 
υπερκατανάλωση χυμών 
και αναψυκτικών



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ για επιτρεπόμενα πρόσθετα (ελεύθερα) ζάκχαρα

Παιδιά 4-6 ετών
Μόνο το 5% της ημερήσιας ενέργειας να 
προέρχεται από πρόσθετη ζάχαρη δηλαδή
19 γραμμάρια την ημέρα  



Παιδιά 7-10 ετών
Η καταναλωση επιπρόσθετης ζάχαρης να μην 
ξεπερνά τα 24 γραμμάρια την ημέρα
(Σύσταση και Αμερικανικης 
Καρδιολογικής Εταιρείας AHA) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ για επιτρεπόμενα πρόσθετα (ελεύθερα) ζάκχαρα



Παιδιά 11 ετών και άνω 
30 γραμμάρια την ημέρα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ για επιτρεπόμενα πρόσθετα (ελεύθερα) ζάκχαρα



ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ) ΖΑΧΑΡΗΣ 

Αναψυκτικό

250 ml 330 ml 

35
γραμμ. 26

γραμμ.

pH3



Σοκολατούχο 
γαλατάκι

Άσπρο γάλα

25
γραμμ. 0

γραμμ.

250 ml 

επιπρόσθετης 
ζάχαρης

επιπρόσθετης 
ζάχαρης

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ) ΖΑΧΑΡΗΣ 



Γιαουρτάκι 
φρούτου με 
μπαλίτσες
σοκολάτας

12
γραμμ.

150 γρ
200 γρ

9.2
γραμμ.

επιπρόσθετης 
ζάχαρης

Γιαουρτάκι 
φρούτου με 
δημητριακά

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ) ΖΑΧΑΡΗΣ 

επιπρόσθετης 
ζάχαρης



3 μπισκότα 
Oreo

Μια μερίδα 
κρουασάν με 
γέμιση σοκολάτας

9
γραμμ.

14
γραμμ.

επιπρόσθετης ζάχαρης

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ) ΖΑΧΑΡΗΣ 

επιπρόσθετης 
ζάχαρης



Μια μερίδα 
Νουτέλλα
15 γραμμ.

Σοκολατένια –
ζαχαρένια 
δημητριακά

10-13
γραμμ.

ελεύθερα 
σάκχαρα

8,4
γραμμ.

ελεύθερα 
σάκχαρα

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ) ΖΑΧΑΡΗΣ 



Παράγοντες 
κινδύνου



Χυμοί

250ml

2 6



ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΥΜΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ 4 ΕΤΩΝ



ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΥΜΩΝ ΣΕ ΕΦΗΒΗ



Αρωματισμένα γάλατα

12
12

Γραμμ.
φυσικής 
ζάχαρης 
(λακτόζη)

+

Γραμμ.
επιπρόσθετης 
ζάχαρης

0

Γραμμ. 
επιπρόσθετης 
ζάχαρης



ΣΥΧΝΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΜΠΙΜΠΕΡΟ 
ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙ 3.5 ΕΤΩΝ 



ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΑΡD) & 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΑΡD) 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Ο θηλασμός μητρικού 

γάλακτος είναι εξαιρετικά 
ευεργετικός από όλες τις 
απόψεις, προάγει τη σωματική 
και ψυχολογική ανάπτυξη και 
τη γενική υγεία.



O θηλασμός μητρικού 
γάλακτος μέχρι τους 12 
μήνες προστατεύει από
την τερηδόνα 

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΑΡD) & 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΑΡD) 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  



Ο θηλασμός όμως πέραν του 
ενός έτους αυξάνει τον κίνδυνο 
για τερηδόνα νηπιακής ηλικίας 
σοβαρής μορφής ειδικά αν 
γίνεται κατά τη διάρκεια της 
νύχτας. 

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΑΡD) & 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΑΡD) 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  



Το βούρτσισμα των δοντιών 
από την ανατολή του 
πρώτου δοντιού με τη σωστή 
οδοντόκρεμα μειώνει πολύ την 
πιθανότητα το παιδί να πάθει 
τερηδόνα.

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΑΡD) & 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΑΡD) 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  



ΤΕΡΗΔΟΝΑ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
σε παιδί 14 ΜΗΝΩΝ





Νερό Βιταμινούχο 
Νερό Sports drink

100% φρέσκος 
χυμός πορτοκάλι

Τσάι με
ζάχαρη Αναψυκτικό Ποτό

ενέργειας Φρουτοχυμός



Ενδονοσοκομειακές
επιπλοκές
Από την γενική αναισθησία
Κόστος νοσοκομειακής νοσηλείας

Θάνατος

Αυτούσια προβλήματα
• Αυξημένη οδοντιατρική φοβία και άγχος
• Πόνος-Κακουχία         
• Κατάχρηση αναλγητικών 

Οικογενειακές Επιδράσεις
• Στρες και Άγχος γονέων
• Κόστος –Έξοδα
• Χαμένες εργατοώρες γονέων
• Χαμένες σχολικές ώρες
• Δυσφαγία, αϋπνία, προβλήματα 

συμπεριφοράς λόγω πόνου

Σήψη 

Μόλυνση

Η αξία της πρόληψης



DECLARATION IAPD
(International Association of 
Paediatric Dentistry)
Διεθνής Ομοσπονδία 
Παιδοδοντιατρικής
Μέτρα πρόληψης

Ενημέρωση σε όλους τους 
αρμόδιους φορείς 
(Παιδίατροι, οδοντίατροι, 
γυναικολόγοι, νηπιαγωγοί, 
δάσκαλοι, κτλ)



Περιορισμός στα 
ζαχαρούχα ποτά ή 
στερεά και στην 
κατανάλωση 
επιπρόσθετης ζάχαρης 
σε παιδιά κάτω των 2 
ετών

DECLARATION IAPD
(International Association of 
Paediatric Dentistry)
Διεθνής Ομοσπονδία 
Παιδοδοντιατρικής
Μέτρα πρόληψης 



Βούρτσισμα 2 φορές την 
ημέρα από ενήλικα με 
οδοντόκρεμα σε ανάλογη 
για την ηλικία ποσότητα, 
περιεκτικότητας 1000ppm 
φθόριο

DECLARATION IAPD
(International Association of 
Paediatric Dentistry)
Διεθνής Ομοσπονδία 
Παιδοδοντιατρικής
Μέτρα πρόληψης 



ΠΡΩΤΟ ΔΟΝΤΙ=
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ
(Ενημέρωση όλων των 
φορέων υγείας)



Νερό το καλύτερο ποτό!

Τα βασικά μας μηνύματα 



To γάλα άσπρο.
Όχι σοκολατούχο, ούτε με γεύση φρούτων!

Τα βασικά μας μηνύματα 



Nαι στα φρούτα.
Όχι στους χυμούς τους!

Τα βασικά μας μηνύματα 



Τα βασικά μας μηνύματα 



Nαι στα 
σνακ τα 
υγιεινά.

Τα βασικά μας μηνύματα 



Όχι
άλλα
γλυκά!

Τα βασικά μας μηνύματα 



To πρόβειο γιαούρτι να γίνει 
καθημερινό σνακ στη διατροφή 

του παιδιού.

Τα βασικά μας μηνύματα 



Πρώτο δόντι = Πρώτη επίσκεψη

Τα βασικά μας μηνύματα 



Το βούρτσισμα να ξεκινά 
από το πρώτο δόντι!

Τα βασικά μας μηνύματα 



Τα παιδικά δόντια αλλάζονται αλλά η τερηδόνα 
μεταφέρεται στα μόνιμα δόντια. 

Αν θέλεις γερά μόνιμα δόντια, πρέπει να 
έχεις γερά παιδικά δόντια.

Τα βασικά μας μηνύματα 



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


