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«Γερά δόνηια – καλύηερη σγεία» 

 

 θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα ζηξέςνπλ νη 

καζεηέο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα ζέκαηα αηνκηθήο 

θαη ζηνκαηηθήο πγηεηλήο. ην πιαίζην απηό 

ελεκεξώζεθαλ γηα ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο, ηεο 

ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο θαη ηα πξνβιήκαηα έιιεηςεο 

θαζαξηόηεηαο. Πξνεγνύκελεο ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο Α.Μ.Δ.Α. θαηέδεημαλ ηελ 

αλάγθε λα αζρνιεζνύλ κε ηελ αηνκηθή ηνπο 

πγηεηλή. ύκθσλα κε έξεπλεο, ε θξνληίδα ηνπ 

ζώκαηόο ηνπο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε 

βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη ηεο 

ρακειήο απηνεθηίκεζήο ηνπο. ην πξόγξακκα 

ζπκκεηείραλ 4 καζεηέο Α.Μ.Δ.Α., ειηθίαο 13 – 18 εηώλ.  

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ινηπόλ, έγηλε κε ηε ρξήζε ηξηώλ εξσηεκαηνινγίσλ 

όπνπ εμεηάδνπλ ην βαζκό ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο κε 

ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή θαη ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε 

ζε ζέκαηα αηνκηθήο θαη ζηνκαηηθήο πγείαο. Σν 

εξσηεκαηνιόγην 

ρνξεγήζεθε 

ζηνπο καζεηέο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ έδεημε όηη α) πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κόιηο ην 60% ησλ καζεηώλ 

πίζηεπαλ όηη κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηε ζηνκαηηθή ηνπο πγεία, ζε πνζνζηό 60% δελ 

βνύξηζηδαλ ηα δόληηα ηνπο ζπρλά θαη δελ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ λήκα, β) ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ζπλέβαιε ζηελ 

ζπζηεκαηηθή πεξηπνίεζε ησλ δνληηώλ ζε 

πνζνζηό 90%, ζηε βξώζε ιηγόηεξσλ γιπθώλ 

θαη πεξηζζόηεξσλ βηηακηλνύρσλ ηξνθώλ ζε 

πνζνζηό 75%. Σέινο, ζηε ζπρλόηεξε ρξήζε 



θζνξηνύρνπ νδνληόθξεκαο ή λήκαηνο θαη ζηνλ ηαθηηθό έιεγρν δνληηώλ θαη νύισλ 

από ηνλ νδνληίαηξν ζε πνζνζηό 40%.  

Δλ θαηαθιείδη, νη καζεηέο εληζρύζεθαλ 

ζηε θξνληίδα ησλ δνληηώλ ηνπο θαη ησλ νύισλ, 

επέδεημαλ ελδηαθέξνλ, δηάζεζε ζπκκεηνρήο θαη 

ραξά πνπ είδαλ πσο ηα πξνβιήκαηα κε ηα 

δόληηα ηνπο αληηκεησπίζηεθαλ. Δίλαη ρξήζηκν 

ινηπόλ, λα αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο 

δξαζηεξηόηεηεο αγσγήο ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο 

ώζηε λα έρνπλ θαιή πγεία θαη εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπο.  

 

 

Φρονηίδα 

δονηιών 

Βρώζη βιηαμινούτων 

ηροθών 

Έλεγτος 

δονηιών 

Πξηλ       40%      60%      20% 

Μεηά       70%      90%      40% 
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Πξαγκαηνπνίεζαλ πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο, 

επηζθέθζεθαλ ην ζρνιείν νδνληίαηξνη, ήιεγμαλ 

ηα δόληηα ησλ καζεηώλ, νη καζεηέο έπαημαλ 

ζέαηξν παξηζηάλνληαο ηα κόληκα δόληηα θαη ηηο 

αζζέλεηέο ηνπο ηεξεδόλα θαη νπιίηηδα. 

Παξαθνινύζεζαλ παξνπζίαζε γηα ηε ζσκαηηθή 

πγεία, αζθήζεθαλ ζην πιύζηκν δνληηώλ, ρεξηώλ θαη ζώκαηνο, έθηηαμαλ θνιάδ θαη 



ιίζηα κε ηνπο ηξόπνπο αηνκηθήο θαη ζηνκαηηθήο πγείαο. «Μεγάιε εληύπσζε καο 

έθαλε ε θαηαζηξνθή ησλ δνληηώλ από ηηο αζζέλεηεο θαη καο βνήζεζε ην όηη κάζακε 

λα θαζαξίδνπκε ην δόληηα θαη ην ζώκα καο» ππνζηεξίδνπλ νη καζεηέο. Σέινο, 

απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιόγην γηα ηε ζεκαζία ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ δνληηώλ θαη 

ηνπ ζώκαηνο.  
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