


ΟιΟι τραυµατισµοίτραυµατισµοί
στηνστην παιδικήπαιδική καικαι εφηβικήεφηβική ηλικίαηλικία
είναιείναι συνηθισµένοσυνηθισµένο φαινόµενοφαινόµενο

• ειδικά στις ηλικίες 7 -14 ετών
• το στόµα είναι µία περιοχή που τραυµατίζεται
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ειδικά κατά τη
διάρκεια των αθλοπαιδιών

• συχνότερα τραυµατίζονται οι άνω κεντρικοί τοµείς (τόσο
οι νεογιλοί όσο και οι µόνιµοι)

• τα αγόρια πιο επιρρεπή από τα κορίτσια



ΑιτίεςΑιτίες τραυµάτωντραυµάτων
στηστη στοµατικήστοµατική κοιλότητακοιλότητα

• πτώσεις στο σπίτι, στο σχολείο ή στο δρόµο
• ατυχήµατα µε το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο
• κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων
• κατά τη διάρκεια συµπλοκών
• τυχαία συµβάντα,όπως για παράδειγµα η
πρόσκρουση του προσώπου ενός παιδιού
στο θρανίο, στο νιπτήρα κτλ.

• κακοποίηση



ΠΡΩΤΕΣΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΣΕΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο∆ΟΝΤΙΚΟΥΟ∆ΟΝΤΙΚΟΥ

ΤΡΑΥΜΑΤΟΣΤΡΑΥΜΑΤΟΣ



ΠΡΟΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΧΗΝ
Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΚΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ



ΠρωτόκολλοΠρωτόκολλο αντιµετώπισηςαντιµετώπισης
οδοντικούοδοντικού τραύµατοςτραύµατος

προτείνεταιπροτείνεται τόσοτόσο απόαπό τηντην ΑµερικάνικηΑµερικάνικη ΠαιδοδοντικήΠαιδοδοντική ΕταιρίαΕταιρία
όσοόσο καικαι τηντην ∆ιεθνή∆ιεθνή ΕταιρείαΕταιρεία ΤραυµατολογίαςΤραυµατολογίας

• "Για όλα τα είδη των οδοντικών
τραυµάτων, ανεξάρτητα από την
βαρύτητα του τραύµατος, απαιτείται
άµεση εξέταση και καταγραφή από τον
οδοντίατρο". 



• ∆ιερευνάται αναλυτικά το

• Πότε (άµεση σχέση µε τη ζωτικότητα του
πολφού)

• Πού (για χορήγηση ή όχι αντιβιοτικών , 
αντιτετανικής κάλυψης) 

• Πώς (αποκλεισµός κακοποίησης)

έγινε το τραύµα ;



• Η στοµατική κοιλότητα
αποτελείται από ένα συνδυασµό

• σκληρών ιστών
• • τα δόντια
• • τα οστά των γνάθων
• και µαλακών ιστών
• • η γλώσσα
• • τα χείλη
• • οι παρειές (µάγουλα)



• ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ …

• τα δόντια µπορεί να σπάσουν (κατάγµατα)
• να µετατοπιστούν από τη θέση τους
• να βγουν τελείως (εκγόµφωση)
• να παραµείνουν µεν στη θέση τους, αλλά να
νεκρωθούν

• η άρθρωση µπορεί να υποστεί κάκωση και τα
ίδια τα οστά των γνάθων µπορεί να
υποστούν κάταγµα



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11ηη

• ΕΚΓΟΜΦΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ∆ΟΝΤΙΟΥ

• Όταν ένα µόνιµο δόντι βγαίνει
µερικώς ή ολικώς από τη θέση
του στη γνάθο µετά από ένα
χτύπηµα στο πρόσωπο.



Βρίσκουµε το δόντι

Το κρατάµε πάντα από το τµήµα που
προεξέχει στη στοµατική κοιλότητα (µύλη) 
και όχι από τη ρίζα για να µην
προξενήσουµε επιπλέον βλάβη σε αυτήν .

Ξεπλένουµε το δόντι ήπια και για λίγα
δευτερόλεπτα µε νερό (µηχανικός
καθαρισµός), ώστε να αποµακρυνθούν τα
ξένα σώµατα
∆εν το βουρτσίζουµε , δεν το ξύνουµε ούτε
το απολυµαίνουµε



Αν τα καταφέρουµε ξανατοποθετούµε το δόντι
στη θέση του στον οδοντικό φραγµό και
παροτρύνουµε το παιδί να το διατηρεί

ακινητοποιηµένο δαγκώνοντας απαλά µια γάζα -
εφόσον βέβαια έχει τις αισθήσεις του .

Αν δεν είναι εφικτή η παραπάνω διαδικασία
µεταφέρουµε το δόντι

έχοντάς το σε δοχείο µε γάλα
ή φυσιολογικό ορό

ή κάτω από τη γλώσσα του παιδιού εφόσον έχει
τις αισθήσεις του ,

έτσι ώστε να διατηρηθεί υγρό σε όλη τη
διάρκεια

της µεταφοράς του µέχρι τον οδοντίατρο



Όσο πιο γρήγορα επισκεφτούµε τον
οδοντίατρο

(από µισή ώρα ως µία - δύο ώρες το
αργότερο) 

τόσο καλύτερη θα είναι η προοπτική του
δοντιού στον οδοντικό φραγµό



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 22ηη

ΕΚΓΟΜΦΩΣΗΕΚΓΟΜΦΩΣΗ
ΝΕΟΓΙΛΩΝΝΕΟΓΙΛΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ∆ΟΝΤΙΩΝ



• Σε περίπτωση ολικής εκγόµφωσης νεογιλού δοντιού …

• ∆εν επανατοποθετούµε το δόντι στη θέση του ,
γιατί µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο µόνιµο

δόντι

• Άµεση επίσκεψη στον οδοντίατρο
(πιθανή τοποθέτηση µηχανήµατος διατήρησης

χώρου).



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 33ηη

ΚατάγµαταΚατάγµατα
τηςτης µύληςµύλης τουτου δοντιούδοντιού

καικαι
σπανιότερασπανιότερα

κατάγµατακατάγµατα τηςτης ρίζαςρίζας τουτου δοντιούδοντιού



• Ρωγµώδες κάταγµα αδαµαντίνης
• Κάταγµα αδαµαντίνης
• Κάταγµα αδαµαντίνης –οδοντίνης χωρίς
εµπλοκή πολφού

• Κάταγµα αδαµαντίνης –οδοντίνης µε
ταυτόχρονη αποκάλυψη πολφού



Βρίσκουµε το σπασµένο τµήµα του δοντιού

Το τοποθετούµε σε υγρό περιβάλλον

Άµεση επίσκεψη στον οδοντίατρο
Αν το σπασµένο κοµµάτι του δοντιού δεν
βρεθεί, ο οδοντίατρος µπορεί να το
αποκαταστήσει µε σύγχρονα υλικά και άριστο
αισθητικό αποτέλεσµα.



Το συντοµότερο δυνατό αποκατάσταση
της βλάβης
Ο οδοντίατρος θα εκτιµήσει αν θα
χρειαστεί ενδοδοντική θεραπεία ή και
εξαγωγή. 
Τα κατάγµατα δεν είναι πάντα ορατά
ακόµα και σε ακτινογραφία. 
Το ράγισµα µπορεί να προκαλέσει πόνο
κατά τη µάσηση και ευαισθησία στο ζεστό
και στο κρύο



ΓιατίΓιατί είναιείναι απαραίτητηαπαραίτητη ηη
αντικατάστασηαντικατάσταση //αποκατάστασηαποκατάσταση τωντων
δοντιώνδοντιών πουπου έχουνέχουν υποστείυποστεί βλάβηβλάβη

Για την αποφυγή προβληµάτων όπως :
η δυσκολία στο µάσηµα και στην οµιλία,
η µετατόπιση των γειτονικών δοντιών, 
οι απορρυθµίσεις στην κροταφογναθική
άρθρωση, που προκαλούνται όταν µασάµε από
την πλευρά που έχουµε όλα µας τα δόντια,
και η εξασθένιση της σιαγόνας. 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 44ηη

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΓΝΑΘΩΝΓΝΑΘΩΝ
Εάν ραγίσει ή σπάσει η κάτω γνάθος σας, 
κρατήστε την ακίνητη δένοντας ένα
µαντήλι ή µια γραβάτα γύρω από τη
σιαγόνα µέχρι την κορυφή του κεφαλιού
Βάλτε κρύες κοµπρέσες, για να µην
πρηστεί και πηγαίνετε αµέσως στο
εφηµερεύον νοσοκοµείο



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 55ηη

ΤραυµατισµόςΤραυµατισµός σταστα χείληχείλη::

• Πιέζουµε ελαφρά µε γάζα για τον
έλεγχο της αιµορραγίας,καθαρίζουµε
µε νερό και τοποθετούµε ένα παγάκι
(όχι άµεση επαφή)

• Αν η πληγή είναι µεγάλη και συνεχίζει
η αιµορραγία µεταφέρουµε τον
τραυµατία για συρραφή



ΚαιΚαι επειδήεπειδή ……



Σύµφωνα µε τη Σύµβαση των δικαιωµάτων του παιδιού των Ηνωµένων Εθνών
• (20 Νοεµβρίου 1989) 

…τα συµβαλλόµενα κράτη

• στο άρθρο 6

«αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωµα στη ζωή» και
«εξασφαλίζουν, στο µέτρο του δυνατού, την επιβίωση και την ανάπτυξη του

παιδιού»

στο άρθρο 2蠴�
«αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού να απολαµβάνει το καλύτερο

δυνατό επίπεδο υγείας σε ασφαλές περιβάλλον » και

• στο άρθρο 31

• «το δικαίωµα του παιδιού στην ενασχόληση µε ψυχαγωγικά
παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία
του και στην ελεύθερη συµµετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική

ζωή».



•«κάλλιον εστί
το προλαµβάνειν

ή
το θεραπεύειν»



•

• Εξάλλου …



ΈναςΈνας απόαπό τουςτους τέσσεριςτέσσερις στόχουςστόχους τηςτης διακήρυξηςδιακήρυξης
καικαι τουτου σχεδίουσχεδίου δράσηςδράσης γιαγια

τοτο περιβάλλονπεριβάλλον καικαι τηντην υγείαυγεία τουτου παιδιούπαιδιού στηνστην
ΕυρώπηΕυρώπη πουπου υπογράφηκευπογράφηκε στηστη

ΒουδαπέστηΒουδαπέστη στιςστις 25 25 ΙουνίουΙουνίου 2004, 2004, 
απόαπό 52 52 υπουργούςυπουργούς ΥγείαςΥγείας καικαι

ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος
στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης 44ηςης ΥπουργικήςΥπουργικής ∆ιάσκεψηςγια∆ιάσκεψηςγια τηντην

ΥγείαΥγεία καικαι τοτο ΠεριβάλλονΠεριβάλλον, , 



• είναι η πρόληψη
• και η σηµαντική µείωση των συνεπειών

των
ατυχηµάτων και των τραυµατισµών στην υγεία, 

καθώς και η επιδίωξη της µείωσης της
θνησιµότητας από την έλλειψη φυσικής

δραστηριότητας

• µέσω της προώθησης
ασφαλούς και υποστηρικτικού

περιβάλλοντος διαβίωσης για όλα τα
παιδιά



ΠΡΟΛΗΨΗΠΡΟΛΗΨΗ

• Για την πρόληψη του
τραυµατισµού των δοντιών
συνιστάται η χρήση ειδικών

ναρθήκων, ιδιαίτερα από παιδιά
µε έντονη αθλητική
δραστηριότητα.



Σύµφωνα µε την Αµερικανική Οδοντιατρική Οµοσπονδία
ανάµεσα στα αθλήµατα

που απαιτείται η προστασία του στόµατος
συγκαταλέγονται:

το µπάσκετ, το βόλεϊ, το πόλο,
η γυµναστική, η ποδηλασία, το

σκέϊτµπορντ,
το σέρφινγκ, το σκι, 

η πυγµαχία, η πάλη, η άρση βαρών
και οι πολεµικές τέχνες.



• Το στόµα προστατεύεται µε µία ειδική κατασκευή
που ονοµάζεται στοµατικός νάρθηκας
(mouthguard) . 

• Ο νάρθηκας είναι φτιαγµένος από ένα είδος
µαλακού πλαστικού υλικού και αγκαλιάζει
συνήθως τα πάνω δόντια. 

• Υπάρχουν όµως και νάρθηκες που εφαρµόζουν
ταυτόχρονα στα πάνω και στα κάτω δόντια και η
κατασκευή τους είναι λίγο διαφορετική.



• Ο στοµατικός νάρθηκας φοριέται µε σκοπό να
απορροφήσει το µεγαλύτερο µέρος της δύναµης
που έχει ένα κτύπηµα στην περιοχή του
στόµατος και να µειώσει έτσι τις πιθανότητες
τραυµατισµού.

• Λειτουργεί δηλαδή όπως ένα µαξιλάρι επειδή
απορροφά τον κραδασµό του χτυπήµατος και
συγχρόνως µοιράζει την πίεση σε όλη την
περιοχή του στόµατος, µειώνοντας την έντασή
της.



• Οι οδοντιατρικοί νάρθηκες
Αυτοί οι νάρθηκες φτιάχνονται από τον
οδοντίατρο και προσαρµόζονται απόλυτα
πάνω στο στόµα. 

• Είναι η ακριβότερη λύση, αλλά το
αποτέλεσµα δεν συγκρίνεται µε τίποτα µε
τους στοµατικούς νάρθηκες που
βρίσκουµε σε καταστήµατα αθλητικών
ειδών. 

• Αν τα παιδιά φορούν ορθοδοντικά
"σιδεράκια" έχουν έναν επιπρόσθετο λόγο
να ζητήσουν από το γιατρό τους να τους
κατασκευάσει έναν ειδικό νάρθηκα για την
περίπτωσή τους.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Στοµατολογία 2000, 57(2):76-84
• www.endodontics.gr
• www.epoe-hspd.gr


