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   Σκοπός της Έρευνας: 

Η εκτίμηση της παρέμβασης της προληπτικής επίσκεψης της Κινητής 

Οδοντιατρικής Μονάδας Περιφέρειας Κρήτης σε σχολεία ορεινών και 

απομακρυσμένων περιοχών στις χρονικές περιόδους 2013 & 2017. 

Συνεκτιμήθηκε το περιεχόμενο του προληπτικού προγράμματος στην 

πρώιμη παιδική ηλικία ως μια από τις σημαντικότερες προληπτικές 

επεμβάσεις της στοματικής υγιεινής στην ενήλικη ζωή. 

 

 

Αποτελέσματα 

Μέθοδοι 

Υλικό & Μέθοδος: Περιγραφική και Επεξηγηματική Έρευνα 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε το 2013 μέσω της συνδυασμένης δράσης 

Δημόσιων φορέων άσκησης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας – Κέντρα Υγείας, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνης & του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

 Η διεπιστημονική ομάδα της κινητής Μονάδας έκανε χρήση ειδικού ατομικού 

εντύπου. Απαρτίζονταν από Επισκέπτρια υγειάς, νοσηλεύτρια, κοινωνική 

λειτουργό, εκπαιδευτικούς, οδοντίατρους προκειμένου για μια ολιστική 

παρέμβαση.  

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με περιγραφική στατιστική, 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση από το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.  

Η ανάλυση των δεδομένων ακολούθησε τη μέθοδο κατά χ2 η οποία απέδωσε 

την συσχέτιση εμπλεκομένων παραμέτρων.  

Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν τα ίδια βήματα το έτος 2017 μέσω του ίδιου 

σχήματος συνέργιας, ίδια σχολεία, ίδια μέθοδος επεξεργασίας δεδομένων. 

 

Συμπεράσματα 

Η Ομάδα Εργασίας : 1.Κοινωνιολόγος, 2.Επισκέπτρια Υγείας, 3. Κοιν.Λειτουργός της  Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, 4. Υπεύθυνη νοσηλεύτρια 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρ.Ρεθυμνης, 5. Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Ν. Ρεθύμνης 6. Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης  

Γράφημα 1 

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. 

 
Μαρκάκη Καλλιόπη1, Τζεμοπούλου Ευσταθία2, Καμηλάρη Σούλα 3, Καββάλου Μαρία4 Γαγάνης Νικόλαος5, 

Πιτσούλης Γεώργιος6 
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Αποτελέσματα:  

Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:  

α. το 2013 βούρτσιζαν τα δόντια τους σε ποσοστό 73,8% και είχε υγιές 

περιοδόντιο το 63,1%.  

Η συσχέτιση του βουρτσίσματος των δοντιών και του υγιούς περιοδοντίου 

αποδείχτηκε αρκετά ισχυρή (υπάρχει στατιστική σημαντικότητα p=0,01). 

β. το 2017 βουρτσίζει τα δόντια του το 85% και διατηρεί υγιές περιοδόντιο το 

66,5%. 

γ. Η συσχέτιση υγιούς περιοδόντιου και η επίσκεψη στον οδοντίατρο δεν είναι 

στατιστικώς σημαντική (p>0.05). Σημαντικό εύρημα που αποδεικνύει το μη 

μονοσήμαντο περιεχόμενο της διατήρησης της στοματικής υγιεινής. 

 
    

2017 

Με την παρέμβαση της Μονάδας 

παρατηρήθηκε αύξηση (από 73,8% σε 

85%) των παιδιών που βουρτσίζουν τα 

δόντια τους και εκείνων που διατηρούν 

υγιές περιοδόντιο (από 63,1% σε 66,5%). 

 

 Η συνέργια φορέων ανέδειξε την 

σημαντικότητα των προληπτικών μέτρων 

στην στοματική υγιεινή αναδεικνύοντας την 

ως ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που 

στηρίζεται στην συνδυασμένη εφαρμογή 

μέτρων, στην ευαισθητοποίηση της 

κοινότητας και στην αλλαγή νοοτροπίας. 

 


