
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ 

ACFF 

Ο φορζασ Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF), ξεκίνθςε τθ δράςθ του το 2010 και μζχρι ςιμερα, 
λειτουργοφν παραρτιματα ιδθ ςε χϊρεσ τθσ Αμερικισ και τθσ Αςίασ. Σον περαςμζνο Ιοφλιο 
ανακοινϊκθκε και θ λειτουργία του ευρωπαϊκοφ παραρτιματοσ με τθ ςφςταςθ μίασ πανευρωπαϊκισ 
επιτροπισ με τθ ςυμμετοχι διακεκριμζνων εκπροςϊπων τθσ οδοντιατρικισ κοινότθτασ, όπωσ ο Professor 

Nigel Pitts και ο Professor Kenneth Eaton από τθ Μεγάλθ Βρετανία, ο Professor Svante Twetman από τθ 
Δανία, ο Professor Andreas Schulte και ο Professor Klaus Pieper από τθ Γερμανία. Η Ελλάδα πρωτοπορεί 
αφοφ εδϊ ξεκινά τθ λειτουργία του το πρϊτο παράρτθμα ςε Ευρωπαϊκι χϊρα.  

ΣΟΧΟΙ ACFF 

Παγκόςμιοι ςτόχοι 

ε παγκόςμιο επίπεδο, ο φορζασ Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) ζχει ορίςει τουσ ακόλουκουσ  
ςτόχουσ: 

 Μζχρι το 2015, 90% των οδοντιατρικϊν ςχολϊν και οδοντιατρικϊν ομοςπονδιϊν κα πρζπει να 
ζχουν προωκιςει τθ «νζα» προςζγγιςθ τθσ «τερθδόνασ ωσ χρόνια νόςοσ» για να βελτιωκεί θ 
πρόλθψθ και διαχείριςθ αυτισ.  

 Μζχρι το 2020, τα τοπικά μζλθ τθσ πρωτοβουλίασ Alliance for a Cavity-Free Future κα πρζπει να 
ζχουν ενθμερϊςει, ευαιςκθτοποιιςει και ςυμβάλλει ςτθν ενςωμάτωςθ των κατάλλθλων για τισ 
τοπικζσ ανάγκεσ προγραμμάτων πρόλθψθσ τθσ τερθδόνασ και των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 
παρακολοφκθςισ τθσ ςε ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα.  

 Κάκε παιδί που γεννιζται το 2026 κα πρζπει να είναι ελεφκερο από τθν τερθδόνα ςε όλθ του τθ 
ηωι. 

 

Ευρωπαϊκοί ςτόχοι 

Οι ςτόχοι του Ευρωπαϊκοφ παραρτιματοσ τθσ κίνθςθσ Alliance for a Cavity-Free Future είναι: 
 Να ενϊςουν τουσ ειδικοφσ ςτθν Ευρϊπθ που μοιράηονται κοινοφσ ςτόχουσ και μποροφν να 

προςφζρουν υποςτιριξθ και ιδζεσ ςτο παγκόςμιο ςυμβοφλιο τθσ Global Alliance for a Cavity-Free 

Future. 

 Να αντιμετωπίςουν τισ ανιςότθτεσ ςτθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ τερθδόνασ ςτθν Ευρϊπθ. 
 Να κερδίςουν περαιτζρω επικφρωςθ από ςθμαντικοφσ Ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ για τθν 

υποςτιριξθ τθσ αποςτολισ και των ςτόχων τθσ πρωτοβουλίασ Alliance for a Cavity-Free Future. 
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ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΡΗΔΟΝΑ 

Ειςαγωγι 

 

Η οδοντικι τερθδόνα, ι τερθδόνα όπωσ είναι ευρφτερα γνωςτι, είναι μία πολφ κοινι νόςοσ, θ οποία αν 
δεν αντιμετωπιςτεί ζγκαιρα μπορεί να οδθγιςει ςε μθ αναςτρζψιμεσ κοιλότθτεσ (τρφπεσ) ςτο δόντι. 
Γνωρίηετε ότι οι ενιλικεσ 35-44 ετϊν ζχουν κατά μζςο όρο 7 ςφραγιςμζνα δόντια και 5 εξαχκζντα δόντια; 
Οι περιςςότεροι κεωροφν ότι θ τερθδόνα δεν αποτελεί ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθ χϊρα μασ, ενϊ άλλοι 
πιςτεφουν ότι θ τερθδόνα είναι αναπόφευκτθ. Όμωσ, θ τερθδόνα μπορεί να προλθφκεί, και ςτα αρχικά 
τθσ ςτάδια μπορεί να αναχαιτιςτεί ι ακόμθ και να αναςτραφεί θ βλάβθ, με τθν κατάλλθλθ αντιμετϊπιςθ.  
Ο φορζασ ACFF Ελλάσ - υμμαχία για ζνα Μζλλον Χωρίσ Σερθδόνα δίνει ςτοιχεία για το πρόβλθμα τθσ 
τερθδόνασ ςτθ χϊρα μασ και πϊσ μποροφμε να ςταματιςουμε τθν τερθδόνα.  
 

Η Σερθδόνα είναι εδϊ 

Η τερθδόνα ακόμα και ςιμερα ζχει χαρακτθριςτικά επιδθμίασ ςε πολλζσ χϊρεσ. Σα πρϊτα ςθμεία 
(αρχικά ςτάδια) τερθδόνασ επθρεάηουν ζωσ και το 80% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ1. τισ Ευρωπαϊκζσ 
χϊρεσ ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι βελτίωςθ ςτα επίπεδα τερθδόνασ τα τελευταία 30 χρόνια.  Εντοφτοισ, 
ςχεδόν όλοι οι ενιλικεσ ζχουν εμπειρία/ιςτορικό τερθδόνασ2 και μόνο το 41% διατθρεί ακόμα όλα τα 
φυςικά δόντια3

. 

τθν Ελλάδα το πρόβλθμα τθσ τερθδόνασ είναι ςοβαρό  

 Σο 42,8% των παιδιϊν 5 ετϊν ζχουν τερθδόνα (ζχουν τερθδονιςμζνα ι ςφραγιςμζνα δόντια).4
 

 Σα παιδιά 12 ετϊν ςτθν Ελλάδα ζχουν κατά μζςο όρο 2 τερθδονιςμζνα ι ςφραγιςμζνα δόντια.4
 

 Σο 71% των εφιβων 15 ετϊν ζχουν εμπειρία τερθδόνασ με περίπου 2 ςφραγιςμζνα δόντια και 
τουλάχιςτον 1 τερθδονιςμζνο δόντι κατά μζςο όρο.4

 

 Οι ενιλικεσ 35-44 ετϊν ζχουν κατά μζςο όρο 7 ςφραγιςμζνα δόντια και 5 εξαχκζντα δόντια.4
 

 Σα άτομα θλικίασ 65-74 ετϊν ζχουν χάςει κατά μζςο όρο 17 δόντια λόγω τερθδόνασ!4
 

 Η κακι ςτοματικι υγεία των ενθλίκων και υπεριλικων λόγω τερθδόνασ επθρεάηει τθν ποιότθτα 
ηωισ τουσ, περιορίηει τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και δθμιουργεί ψυχολογικι δυςφορία.5

 

 

Σερθδόνα: ςιωπθλι και φπουλθ 

1. Η τερθδόνα προκαλείται από τα μικρόβια τθσ οδοντικισ μικροβιακισ πλάκασ που ςχθματίηεται πάνω 
ςτα δόντια όταν δεν κακαρίηονται.  

2. Κάκε φορά που καταναλϊνουμε ηαχαροφχεσ τροφζσ και ροφιματα ι γενικότερα υδατάνκρακεσ 
(μακαρόνια, πατάτεσ, δθμθτριακά κ.α.), τα μικρόβια τθσ οδοντικισ πλάκασ  παράγουν οξζα που 
επιτίκενται ςτα δόντια και προκαλοφν τθ ςταδιακι καταςτροφι του δοντιοφ.  
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3. Η τερθδόνα εξελίςςεται ςταδιακά και ςτα προχωρθμζνα ςτάδια μπορεί να προκαλζςει κοιλότθτεσ 
ςτο δόντι και να χρειαςτεί ςφράγιςμα ι ακόμα και εξαγωγι του δοντιοφ.  

4. τα αρχικά ςτάδια τθσ τερθδόνασ θ καταςτροφι του δοντιοφ είναι αναςτρζψιμθ με τθν κατάλλθλθ 
αντιμετϊπιςθ. 

5. Με τθ βοικεια του οδοντίατρου, με καλι ςτοματικι υγιεινι με φκοριοφχο οδοντόκρεμα και 
ιςορροπθμζνθ διατροφι μποροφμε να ςταματιςουμε τθν τερθδόνα ςτα αρχικά τθσ ςτάδια πριν θ 
βλάβθ επεκτακεί και χρειαςτεί ςφράγιςμα ι εξαγωγι του δοντιοφ! 

 

Ποιοφσ επθρεάηει 

Σο 52,8% των Ελλινων κεωρεί ότι τα παιδιά και οι ζφθβοι ζχουν τον υψθλότερο κίνδυνο εμφάνιςθσ 
τερθδόνασ. Όμωσ και οι ενιλικεσ κινδυνεφουν! Η τερθδόνα δεν είναι παιδικι αςκζνεια, αφορά όλεσ τισ 
θλικίεσ: 
 

 Με τθ γιρανςθ, παρατθρείται υφίηθςθ των οφλων και ζκκεςθ τθσ ρίηασ των δοντιϊν. Η ρίηα 
(οδοντίνθ) είναι ευάλωτθ ςτθν τερθδόνα, κι ωσ εκ τοφτου άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ με υφιηιςεισ 
οφλων διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο για τερθδόνα ρίηασ. 

 Οριςμζνεσ φαρμακευτικζσ αγωγζσ π.χ. αντιυπερταςικά, αντικατακλιπτικά, αντιϊςταμινικα, διουρθτικά 
κ.α., προκαλοφν ξθροςτομία θ οποία αποτελεί βαςικό παράγοντα κινδφνου για τερθδόνα. 

 Νοςιματα όπωσ ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ τφπου Ι, το άςκμα και ογκολογικζσ κεραπείεσ όπωσ 
ακτινοκεραπεία κεφαλισ/τραχιλου και χθμειοκεραπεία, ςχετίηονται με τθν πρόκλθςθ τερθδόνασ. 

 Σζλοσ, θ ανεπαρκισ ςτοματικι υγιεινι, θ ελλιπισ χριςθ φκοριοφχων ςκευαςμάτων και θ πλοφςια ςε 
ςάκχαρα διατροφι, ανεξαρτιτωσ θλικίασ, αποτελοφν παράγοντεσ κινδφνου για τερθδόνα. 

 

 

Πϊσ μποροφμε να τθ ςταματιςουμε - ςε 3 βιματα 

Για να προλάβουμε τθν εμφάνιςθ τθσ τερθδόνασ ι να τθν ςταματιςουμε όταν είναι ακόμα νωρίσ, αρκοφν 
μερικά απλά βιματα: 

1. Σακτικζσ επιςκζψεισ ςτον οδοντίατρο: Επιςκεπτόμαςτε τον οδοντίατρο τουλάχιςτον μία φορά το 
χρόνο για ζλεγχο – μόνον ο οδοντίατροσ μπορεί να εντοπίςει τθν τερθδόνα ςτα πολφ αρχικά ςτάδια 
και να μασ προτείνει τθν κατάλλθλθ κεραπεία. Ειδικά για τα παιδιά, είναι αναγκαία θ επίςκεψθ ςτον 
οδοντίατρο / παιδοδοντίατρο από τθ ςτιγμι που κα βγάλουν τα πρϊτα τουσ δόντια και όχι αργότερα 
από το 1ο

 χρόνο τθσ ηωισ του παιδιοφ. 
2. Καλι ςτοματικι υγιεινι: Βοφρτςιςμα των δοντιϊν με φκοριοφχο οδοντόκρεμα για 2 λεπτά, 2 φορζσ 

τθν θμζρα. 
3. Μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ κατανάλωςθσ ςακχαροφχων τροφϊν: Κάκε φορά που καταναλϊνουμε 

τροφζσ με ςάκχαρα, παράγονται οξζα που καταςτρζφουν τα δόντια. Αποφεφγοντασ τα ςακχαροφχα 
ςνακ και ροφιματα ςτο ενδιάμεςο των κφριων γευμάτων, μειϊνεται θ ζκκεςθ των δοντιϊν ςτα οξζα 
και δίνεται χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ. Προςοχι ςτισ τροφζσ με κρυμμζνθ ηάχαρθ!  
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Μποροφμε να ςταματιςουμε τθν τερθδόνα! Με απλά, εφκολα και οικονομικά βιματα ϊςτε να 
αποφφγουμε μελλοντικό ψυχικό και οικονομικό κόςτοσ! 
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