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Λευκωσία, 9 Νοεμβρίου 2021 

 

 

 

Ενημερωτική εκστρατεία οδοντιατρικής πρόληψης  

στα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

Χρήσιμες ερωτήσεις 

 

 

1. Για ποιο σκοπό γίνεται η εκστρατεία;  

Για την ενημέρωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, των γονέων και των 

δασκάλων τους για την επιβλαβή κατανάλωση των χυμών, αναψυκτικών και 

διαφόρων άλλων σνακ που περιέχουν υψηλές ποσότητες ζάχαρης. Σκοπός μας είναι 

η αφύπνιση της οικογένειας αλλά και του νηπιαγωγείου επί του πιο πάνω θέματος 

και η επισήμανση των κινδύνων που κρύβονται πίσω από την υπερκατανάλωση 

τέτοιων ποτών και τροφών τόσο για τα δόντια όσο και για την γενική υγεία του 

παιδιού.  

2. Τι σας ώθησε να διοργανώσετε αυτή την εκστρατεία;  

Τα ψηλά ποσοστά τερηδόνας, παχυσαρκίας και παιδικού διαβήτη στα παιδιά και η 

σύνδεση τους με την υπερκατανάλωση ζάχαρης φαίνεται να απασχολούν έντονα 

την διεθνή επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Ως αποτέλεσμα η 

Αμερικανική Ακαδημία Παιδοδοντιατρικής, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, η 

Αμερικανική Ένωση Καρδιολόγων και η Αμερικανική Ακαδημία Διατροφής και 

Διαιτολογίας με ομόφωνη απόφαση τους το 2019 δημιούργησαν και δημοσίευσαν 

συστάσεις για την επιβλαβή κατανάλωση των χυμών και άλλων σακχαρούχων 

ροφημάτων στα παιδιά . Δείτε πιο κάτω την σχετική δημοσίευση: 

https://healthyeatingresearch.org/wp-content/uploads/2019/09/HER-

HealthyBeverage-ConsensusStatement.pdf 

 

 

 

https://healthyeatingresearch.org/wp-content/uploads/2019/09/HER-HealthyBeverage-ConsensusStatement.pdf
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3. Πόσο συχνή είναι η τερηδόνα στα παιδιά;  

Στην Κύπρο δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν επίσημες στατιστικές. Στην Ελλάδα τα 

αποτελέσματα της Εθνικής επιδημιολογικής έρευνας του 2014 αποδεικνύουν ότι 

πάνω από το 50% των παιδιών 5 ετών πάσχουν από τερηδόνα. Στην Ευρώπη και 

την Αμερική σύμφωνα με επίσημες πηγές περίπου το 25-30% των παιδιών 

παρουσιάζουν τερηδόνα.  

4. Ποια είναι η βασικότερη αιτία της τερηδόνας στον παιδικό πληθυσμό; 

Η ΑΓΝΟΙΑ των γονέων για τη σημασία της στοματικής υγείας. Επίσης, το χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και κυρίως το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της 

οικογένειας συμβάλλουν αρνητικά. Με άλλα λόγια, η τερηδόνα, όπως και άλλες 

ασθένειες, έχουν πέραν της βιολογικής και κοινωνική προέλευση!  

Στις πλείστες περιπτώσεις για την εμφάνιση της τερηδόνας ευθύνεται η μη επαρκής 

υιοθέτηση πρακτικών σωστής στοματικής υγιεινής από τους γονείς και τους 

φροντιστές των παιδιών. Για το λόγο αυτό η εκστρατεία μας έχει ως στόχο την 

σωστή ενημέρωση και υπενθύμιση τόσο των ίδιων των παιδιών, όσο και των γονιών 

τους, για την ύψιστη σημασία της πρόληψης μέσω του τακτικού βουρτσίσματος των 

δοντιών από το πρώτο έτος, και της αποφυγής επιβλαβών για τα δόντια τροφών 

και ποτών. 

5. Με ποιο τρόπο οι χυμοί μπορούν να γίνουν ανθυγιεινοί για τα δόντια και 

για τη υγεία γενικά;  

Για να παρασκευαστεί ένα ποτήρι (250 ml) φρέσκος χυμός χρειάζονται τουλάχιστον 

3 φρούτα και περιέχει περίπου 6 κουταλάκια φρουκτόζη , ενώ ένα φρούτο περιέχει 

περίπου 2 κουταλάκια. Οι χυμοί οδηγούν στην αύξηση του σωματικού βάρους και 

αυξάνουν πολύ την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος τερηδόνα. Αυτό συμβαίνει 
λόγω της ψηλής περιεκτικότητας τους σε φρουκτόζη με τη μορφή ελεύθερου 

σακχάρου αλλά και γιατί το pH τους είναι όξινο (μόλις 4), που είναι πολύ χαμηλό 

αν σκεφτούμε ότι το νερό έχει pH 7 και το φρούτο 8-10. Αυτό δημιουργεί όξινο 
περιβάλλον στο στόμα κάτι το οποίο δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την 

ανάπτυξη των μικροβίων που προκαλούν τερηδόνα. Ακόμη ο συνδυασμός 

αυξημένης ποσότητας ζάχαρης και οξύτητας που δημιουργούν οι χυμοί στο στόμα, 
προάγει την απώλεια ασβεστίου από τα δόντια, που μπορεί να αποτελέσει την 

απαρχή για την εμφάνιση της τερηδόνας.  

6. Γιατί τα φρούτα είναι ποιο υγιεινά από τους χυμούς τους;  

Η φρουκτόζη που περιέχεται στο φρούτο είναι φυσική και το φρούτο περιέχει ίνες 

και αντιοξειδωτικά τα οποία βοηθούν ώστε η φρουκτόζη να απορροφάται σιγά-σιγά 

από το έντερο. Αυτό βοηθά ώστε το πάγκρεας να μην χρειάζεται να παράγει 

απότομα ψηλές ποσότητες ινσουλίνης ώστε να μην επιβαρύνεται η γενική υγεία του 

παιδιού. Επίσης το φρούτο δεν δημιουργεί όξινες συνθήκες στο στόμα εφόσον το 

pH του είναι ψηλό (αλκαλικό )δηλαδή μεταξύ 8-10 , έτσι δεν προάγει την απώλεια 

ασβεστίου από τα δόντια όπως κάνουν οι χυμοί.  
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7. Οι φρέσκοι χυμοί είναι το ίδιο βλαβεροί με τους συσκευασμένους;  

Οι φρέσκοι χυμοί είναι καλύτεροι από τους συσκευασμένους, αλλά δυστυχώς είναι 

το ίδιο βλαβεροί όσον αφορά την δημιουργία τερηδόνας και την αύξηση βάρους.  

8. Εκτός από τους χυμούς ποια άλλα ποτά θεωρούνται επιβλαβή; Τα 

αρωματισμένα γάλατα όπως τα σοκολατούχα γαλατάκια, ή το γάλα με γεύση 

φρούτων διότι περιέχουν επιπρόσθετα σάκχαρα εκτός από το φυσικό σάκχαρο της 
λακτόζης που υπάρχει φυσιολογικά στο γάλα. Ενδεικτικά, ένα παιδί ηλικίας 4-6 

ετών δικαιούται να καταναλώσει το πολύ 19- 20 γραμμάρια πρόσθετης ζάχαρης την 

ημέρα ενώ ένα αρωματισμένο γάλα περιέχει 10 γρ επιπρόσθετης ζάχαρης-

επομένως, πολύ εύκολα μπορεί να ξεπεραστεί το επιτρεπόμενο όριο.  

 

9. Ποια σνακ θεωρούνται ανθυγιεινά ;  

Ό,τι περιέχει πρόσθετη ζάχαρη και είναι επεξεργασμένο και σύνθετο όπως 

κρουασάν με σοκολάτα, πατατάκια, σοκολατένια ή ζαχαρένια δημητριακά, 

γιαουρτάκια με γεύση φρούτου αν έχουν πρόσθετη ζάχαρη, γλυκά, καραμέλες, 

ζαχαρωτά κτλ  

10. Δεν πρέπει ποτέ το παιδί να τρώει γλυκά;  

Μπορεί να τρώει ένα γλυκό όπως μία σοκολάτα ή παγωτό αλλά με μέτρο και όχι 

κάθε μέρα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι γονείς είναι ότι δεν μπορεί τα παιδιά 
να τρώνε για κολατσιό ή απογευματινό ζάχαρη. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε 

ότι το κολατσιό  πρέπει να αποτελείται από πρωτεΐνη που είναι χορταστική και 

προσφέρει ενέργεια που κρατάει, χωρίς να έχει επιβλαβή δράση στο σώμα.  

11. Ποιες θεωρούνται υγιεινές επιλογές για να βάζουν οι γονείς στις τσάντες 

των παιδιών για κολατσιό;  

Οι φυσικές, απλές και μη επεξεργασμένες τροφές χωρίς πρόσθετη ζάχαρη όπως το 

σάντουιτς με μαύρο ψωμί, το τυρί, το αυγό, το πρόβειο γιαούρτι, η μπάρα 

δημητριακών χωρίς ζάχαρη, τα φρούτα, οι νωποί ξηροί καρποί.  

12.  Γιατί επιλέγηκε ως καρικατούρα της εκστρατείας ο Προκόπης, ο γάιδαρος 

που έτρωγε γιαούρτι; 

Ο Προκόπης είναι ένα χαριτωμένο, φιλικό γαϊδουράκι που είμαστε σίγουροι ότι θα 

αγαπηθεί από όλα τα παιδιά! Θα μας βοηθήσει να τα παροτρύνουμε με ένα 

διασκεδαστικό τρόπο να εντάξουν στη διατροφή τους το γιαούρτι και άλλα υγιεινά 

σνακ αντί για γλυκά. Το πρόβειο γιαούρτι έχει ευεργετικές ιδιότητες γιατί είναι ένα 

φυσικό προϊόν το οποίο δεν περιέχει πρόσθετα σάκχαρα, περιέχει πρωτεΐνη και η 

περιεκτικότητα του σε προβιοτικά το καθιστά πολύτιμο σύμμαχο της υγείας μας. 

Όλες οι ασθένειες ξεκινούν από το έντερο -ακόμη και η τερηδόνα- όταν υπάρχει 

δυσβίωση δηλαδή όταν τα «κακά» μικρόβια επικρατούν των «καλών» μικροβίων. 

Τα «κακά» μικρόβια αυξάνονται με την υπερκατανάλωση ζάχαρης ενώ το πρόβειο 

γιαούρτι βοηθά στην αύξηση των «καλών» μικροβίων και στην εξισορρόπηση της 
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μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου και της στοματικής κοιλότητας.                       

Ισορροπημένη μικροβιακή χλωρίδα = Απουσία ασθένειας  

 

13. Μήπως οι καντίνες των σχολείων πρέπει να αναθεωρήσουν τι πουλούν στα 

παιδιά;  

Οπωσδήποτε!! Δεν μπορεί να γίνονται εκστρατείες εναντίον της υπερκατανάλωσης 

ζάχαρης και αλατιού και από την άλλη να πηγαίνει το παιδί στην καντίνα του 

σχολείου του και οι επιλογές του σε υγιεινά σνακ να είναι ελάχιστες. Πάγια θέση 

μας είναι ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και οι καντίνες θα πρέπει να εμπλουτιστούν με 

υγιεινές επιλογές.  

14. Σε ποια ηλικία πρέπει ένα παιδί να επισκεφθεί τον οδοντίατρο ώστε να 

γίνει πρωτογενής πρόληψη;  

Η Ευρωπαϊκή και η Αμερικάνικη Ακαδημία παιδοδοντιατρικής συστήνουν όπως το 

παιδί επισκεφθεί τον οδοντίατρο με την ανατολή του πρώτου δοντιού ή όχι 
αργότερα από ενός έτους. Σκοπός είναι να δοθούν συμβουλές στους γονείς για την 

φροντίδα  τη σωστή διατροφή και την υγιεινή των δοντιών από νωρίς. Θα λάβουν 

επίσης συμβουλές σχετικά με τις σωστές πρακτικές μητρικού θηλασμού και χρήσης 

του μπιμπερό ώστε να μην γίνουν καταχρήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε 

πρώιμες τερηδόνες. Επενδύουμε στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία!  

15. Μπορεί ο μητρικός θηλασμός να βλάψει τα δόντια ; 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ ο μητρικός θηλασμός είναι πολύ ευεργετικός και μέχρι την 

ηλικία του ενός έτους δεν βλάπτει τα δόντια, το αντίθετο μάλιστα. Όμως αν ο 

θηλασμός συνεχίσει μετά την ηλικία του ενός έτους κατά βούληση και ειδικά ο 

νυκτερινός θηλασμός όπου το σάλιο μειώνεται και δεν ξεπλένει τα δόντια τότε 

ενδέχεται να βλάψει λόγω του ότι το γάλα είναι γλυκό και παραμένει πολλές ώρες 

στα δόντια. Η λακτόζη τότε μετατρέπεται σε οξέα τα οποία με τη σειρά τους μπορεί 

να διαλύσουν το ασβέστιο των δοντιών και να οδηγήσουν σε μία δραματική μορφή 

τερηδόνας που ονομάζεται τερηδόνα νηπιακής ηλικίας. Το ίδιο ισχύει και με την 

χρήση του μπιμπερό με γάλα, ή τσάι (με μέλι κάποιες φορές) κατά την διάρκεια της 

νύκτας. Τα δόντια καταστρέφονται ακόμη και σε παιδιά 2-3 ετών με συνέπεια τον 

πόνο, τη μόλυνση και τη δυσκολία στο να τραφεί το παιδί. Πολλές φορές χρειάζεται 

γενική νάρκωση για τη θεραπεία τέτοιων δοντιών. Το βούρτσισμα των δοντιών με 

φθοριούχο οδοντόκρεμα (μετά την κατανάλωση γάλακτος) συμβάλει στην 

πρόληψη.  

16. Αφού τα παιδικά δόντια θα αλλάξουν, τι πειράζει αν χαλάσουν;  

Η υγεία των νεογιλών δοντιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία των 

μονίμων δοντιών. Ο λόγος είναι ότι αν οι παράγοντες που προκαλούν την τερηδόνα 

-και οι οποίοι επιγραμματικά είναι η συχνή και υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης, η 

απουσία σωστού και τακτικού βουρτσίσματος, η ποιότητα του σάλιου που είναι 

κληρονομική  παραμένουν οι ίδιοι ενόσω το παιδί μεγαλώνει, τότε όποιο νέο δόντι 

έρχεται στο ίδιο στόμα θα αποκτά την ίδια ασθένεια. Οπότε στην ουσία η κατάσταση 

της υγείας των πρώτων δοντιών καθορίζει την κατάσταση της υγείας των μονίμων 

δοντιών στον άνθρωπο!  

      

 

https://thebreastfeedingcorner.com/who-breastfeeding-recommendations/
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