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Ανίχνευση οφθαλµολογικών και οδοντιατρικών προβληµάτων
κατά τη συµπλήρωση του Ατοµικού ∆ελτίου Υγείας σε µαθητές
6-16 ετών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Ήταν η καταγραφή και η αξιολόγηση των ευρηµάτων που προέκυψαν κατά την συµπλήρωση του
Ατοµικού ∆ελτίου Υγείας των µαθητών της περιοχής ευθύνης Κέντρου Υγείας Στυλίδας του Νοµού Φθιώτιδας κατά τα
έτη 2006 -2008. Υλικό και µέθοδος : Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 611 µαθητές και των δύο φύλων (319
αγόρια) ηλικίας 6-16 ετών, των Α΄, Γ΄, και Ε΄ τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης Κέντρου Υγείας
Στυλίδας του Νοµού Φθιώτιδας, καθώς επίσης και της Α΄ Γυµνασίου και της Α΄ Λυκείου, αντίστοιχα., των οποίων και
αξιολογήθηκαν τα Ατοµικά ∆ελτία Υγείας (Α∆Υ). Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε στο p=0,05, ενώ
χρησιµοποιήθηκε η στατιστική δοκιµασία χ2. Αποτελέσµατα: Αγόρια ήταν 319 παιδιά (52,20%) ενώ 292 παιδιά
(47,80%) ήταν κορίτσια. Φυσιολογική οπτική οξύτητα (<8/10) είχαν 277 αγόρια (86,83% των αγοριών) και 263
κορίτσια (90,06% των κοριτσιών). Παραποµπή σε οφθαλµίατρο χρειάστηκε να γίνει για 42 αγόρια (13,17%) και 29
κορίτσια (9,93%). 30,72% των αγοριών και 31,17 % των κοριτσιών ήταν ελεύθερα οδοντιατρικών προβληµάτων.
Τερηδόνα ήταν παρούσα στο 47,96% των αγοριών και στο 42,12% των κοριτσιών. Ποσοστό 21,32% των αγοριών
και 26,71% των κοριτσιών παρουσίαζε ορθοδοντικά προβλήµατα. ∆εν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Συµπέρασµα: Σηµαντικό ποσοστό παιδιών σχολικής ηλικίας και των δύο
φύλων παρουσιάζει οφθαλµολογικά και οδοντιατρικά προβλήµατα. Ιδιαίτερα έντονο παρουσιάζεται το πρόβληµα της
τερηδόνας.
Λέξεις-Κλειδιά: Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας, Προβλήµατα συµπεριφοράς, Προαγωγή υγείας .
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Detection of opthalmological and dental problems during Personal
Health Card fill-in procedure in pupils aged 6-16 years old.
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ABSTRACT
Aim: To record and assess the physical findings emerged during the schoolchildren Personal Health Card (PHC) fillin procedure in the responsibility area of a Health Center. Material and methods : The sample consisted of 611
pupils (boys: 319), aged 6-16 years old of the 1st, 3rd and 5th grade of Elementary School as well of 1st Junior High
School class and 1st High School class, in the responsibility area of Stylida Health Center. Their PHC records were
evaluated. X2 was used for comparison and statistical significance was set at p=0,05. Results: Boys were 319
children (51.20%) and girls were 292(47,80%). Normal optical acuity (<8/10) was present in 277 boys (86.83%) and
263 girls (90.06%). Referral to an ophthalmologist was necessary for 42 boys (13.17%) and 29 girls (9.93%). 30.72%
of boys and 31.17% of girls were free of any kind of dental problem. Caries was present in 47.96% of boys and in
42.12% of girls. 21.32% of the children (boys) and 26.71% (girls) had some kind of orthodontic problems. No
statistical differences were observed between boys and girls. Conclusions: A considerable percentage of school
children of both sexes is presented with ophthalmological and dental problems. Dental caries is a particularly common
issue.
Keywords: Personal Health Card, behavior problems, Health provider.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παθήσεις των οφθαλµών και των δοντιών στα
παιδιά
είναι συχνές και εγκυµονούν σοβαρούς
κινδύνους για τη µετέπειτα ζωή τους αν δεν τύχουν της
ανάλογης αντιµετώπισης (1,2). Κύριος εκπρόσωπος
των οφθαλµικών παθήσεων είναι οι διαθλαστικές
ανωµαλίες, ενώ η τερηδόνα αποτελεί την κύρια
πάθηση των δοντιών σε παιδιά προσχολικής και
σχολικής ηλικίας (1-3).
Οι παθήσεις του προσθίου τµήµατος του οφθαλµού
(βλέφαρα, επιπεφυκότες, κερατοειδή, ίριδα, φακός)
µπορεί να γίνουν αντιληπτές και από τους γονείς, ενώ
όταν αυτές αφορούν το οπίσθιο τµήµα

(αµφιβληστροειδής, οπτικό νεύρο) χρειάζεται η
συνδροµή του ειδικού. Ο χρόνος που θα παρουσιαστεί
µία νόσος στον οφθαλµό, όπως και η εντόπισή της,
έχουν καθοριστική σηµασία για την ανάπτυξη της
φυσιολογικής όρασης, καθώς µπορεί να προκληθούν
µη αναστρέψιµες βλάβες στη συνολική λειτουργία της
όρασης του ατόµου (4).
Η σωστή οδοντιατρική φροντίδα στην παιδική και
εφηβική ηλικία είναι καθοριστική για την υγεία των
δοντιών του ενηλίκου. Συστήνεται οδοντιατρικός
έλεγχος τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, δηλαδή κάθε
εξάµηνο. Μερικά παιδιά χρειάζονται συχνότερους
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ΦΥΛΟ
ΑΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Ν
319
292
611

%
52,20
47,80
100

Πίνακας 1. κατανοµή φύλου

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
> 8/10 Κ.Φ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ
ΣΥΝΟΛO
X2=3,67, β.ε=1,
p>0,05

ΑΓΟΡΙΑ
277
42

%
86,83
13,17

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
263
29

%
90,06
9,93

319

100

292

100

Πίνακας 2. Συχνότητα παραποµπής σε οφθαλµίατρο των εξετασθέντων µαθητών

∆ΟΝΤΙΑ
Κ.Φ.
ΤΕΡΗ∆ΟΝΑ
ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Χ2=7,81, β.ε=3,
p>0,05

ΑΓΟΡΙΑ
98
153
68

%
30,72
47,96
21,32

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
91
123
78

%
31,17
42,12
26,71

319

100

292

100

Πίνακας 3. Συχνότητα τερηδόνας και ορθοδοντικού προβλήµατος κατά φύλο

ελέγχους λόγω κακής στοµατικής υγιεινής, αυξηµένου
κινδύνου για τερηδόνα, ή µη οµαλής ανάπτυξης των
γνάθων. Οι τακτικές επισκέψεις βοηθούν ώστε τα
παιδιά να µην αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε την
τερηδόνα και την ουλίτιδα. Ειδικά για την τερηδόνα
επισηµαίνεται ότι είναι η πιο συχνή νόσος της παιδικής
ηλικίας, 5 φορές πιο συχνή από το βρογχικό άσθµα
(5).
Η οδοντική πλάκα, που σχηµατίζεται πάνω και
ανάµεσα στα δόντια, είναι η κυριότερη αιτία της
τερηδόνας. Αποτελείται από µόρια τροφών, βλέννα και
βακτηρίδια. Το σάκχαρο που περιέχει αυτή η πλάκα
διασπάται σε οξέα, τα οποία διαβρώνουν σιγά-σιγά το
σµάλτο του δοντιού και δηµιουργούν κοιλότητες (1,5).
Η τερηδόνα
καταστρέφει το δόντι, µέσω της
διάβρωσης που προκαλείται από τα οξέα της
οδοντικής πλάκας. Αρχικά δηµιουργείται µία µικρή
κοιλότητα στην επιφάνεια της αδαµαντίνης, η οποία
µεγαλώνει και προχωρά στην οδοντίνη. Εάν το δόντι
δεν σφραγισθεί έγκαιρα, τότε επηρεάζεται πολφό,
δηµιουργεί φλεγµονή και απόστηµα στην άκρη της
ρίζας του δοντιού. Τερηδονισµένα δόντια που δε
θεραπεύονται έγκαιρα καταλήγουν συνήθως σε
εξαγωγή. Οι απώτερες επιπλοκές περιλαµβάνουν
διαταραχή της ανάπτυξη του παιδιού, διαταραχές του
λόγου και πρώιµη απώλεια οδόντων µε συνακόλουθα
προβλήµατα στη µάσηση, απώλεια της αυτοεκτίµησης
, αλλά και βλάβες στη µόνιµη οδοντοστοιχία (6,7).
Η
παρακολούθηση
της
εξέλιξης
των
οφθαλµολογικών και οδοντιατρικών παθήσεων κατά
την παιδική και εφηβική ηλικία επιτρέπει την εκτίµηση
του µεγέθους του προβλήµατος και το σχεδιασµό των
αντίστοιχων παρεµβάσεων. Σκοπός της παρούσης
µελέτης ήταν η καταγραφή και η αξιολόγηση των
ευρηµάτων που προέκυψαν κατά την συµπλήρωση
του Ατοµικού ∆ελτίου Υγείας των µαθητών των
∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων της περιοχής
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ευθύνης Κέντρου Υγείας Στυλίδας
Φθιώτιδας κατά τα έτη 2006 -2008.

του

Νοµού

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 611 µαθητές και
των δύο φύλων, αγόρια 52,20% (319), κορίτσια
47,80% (292), ηλικίας 6-16 ετών, των Α΄, Γ΄, και Ε΄
τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης
Κέντρου Υγείας Στυλίδας του Νοµού Φθιώτιδας,
καθώς επίσης και της Α΄ Γυµνασίου και της Α΄
Λυκείου, αντίστοιχα., των οποίων και αξιολογήθηκαν
τα Ατοµικά ∆ελτία Υγείας (Α∆Υ).
Σηµειώνεται ότι η προληπτική εξέταση του Ατοµικού
∆ελτίου Υγείας µαθητή κατ’ εντολή του Υπουργείου
Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας διεξάγεται και
συµπληρώνεται µετά από επιµελή εξέταση των
µαθητών κάθε χρόνο. Η εξέταση των µαθητών της
µελέτης έγινε στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας από ιατρούς
γενικής ιατρικής, παιδίατρο, παθολόγο, οδοντίατρο,
επισκέπτριες υγείας, νοσηλεύτριες και κοινωνικούς
λειτουργούς, αναλόγως της υπό έλεγχο πάθησης και
της αντίστοιχης
προληπτικής παρέµβασης. Τα
ευρήµατα της κάθε εξέτασης καταγράφονται στο
Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας και σε περίπτωση εντόπισης
προβλήµατος υγείας δίνεται έντυπο παραποµπής για
πιο ειδικό έλεγχο του µαθητή και η παραποµπή
καταγράφεται και στο Α∆Υ. Στην παρούσα µελέτη
παρουσιάζονται τα ευρήµατα που αφορούν στις
παθήσεις των οφθαλµών και στα οδοντιατρικά
προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά τον προληπτικό
έλεγχο των παιδιών.
Για την καταγραφή των αποτελεσµάτων και τη
στατιστική τους επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε το
στατιστικό πακέτο SPSS 17.0. Το επίπεδο στατιστικής
ορίστηκε στο p=0,05, ενώ
σηµαντικότητας
χρησιµοποιήθηκε η στατιστική δοκιµασία χ2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
319 παιδιά (52,20%) ήταν αγόρια και 292 (47,80%)
ήταν κορίτσια (πίνακας 1). 277 αγόρια (86,83% των
αγοριών) και 263 κορίτσια (90,06% των κοριτσιών)
είχαν
φυσιολογική
οπτική
οξύτητα
(<8/10).
Παραποµπή σε οφθαλµίατρο χρειάστηκε να γίνει για
42 αγόρια (13,17%) και 29 κορίτσια (9,93%). ∆εν
διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ
αγοριών και κοριτσιών (p>0,05) (πίνακας 2).
30,72% των αγοριών και 31,17% των κοριτσιών
ήταν
ελεύθερα
οδοντιατρικών
προβληµάτων.
Τερηδόνα ήταν παρούσα στο 47,96% των αγοριών και
στο 42,12% των κοριτσιών. 21,32% των αγοριών και
26,71% των κοριτσιών παρουσίαζε ορθοδοντικά
προβλήµατα.
∆εν
διαπιστώθηκαν
στατιστικά
σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών
(p>0,05).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα
προβλήµατα όρασης στην παιδική ηλικία
οφείλονται κυρίως στην αµβλυωπία (στραβισµός και
διαθλαστικές ανωµαλίες). Στην έρευνα των Donelly και
συν στην όποια συµπεριελήφθησαν 1582 παιδιά, 198
παιδιά (12,5%) βρέθηκε να έχουν κάποιο σοβαρό
πρόβληµα όρασης(1). 63 παιδιά είχαν στραβισµό, 37
ανισοµετρωπία και 92 αµετρωπία. Οι σχολικοί
νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας και οι επαγγελµατίες
οπτικοί ήταν κατά κύριο λόγο εκείνοι που εντόπιζαν το
πρόβληµα και παρέπεµπαν τα παιδιά για περαιτέρω
έλεγχο. Η µέση ηλικία εµφάνισης των προβληµάτων
όρασης ήταν τα 4,3 έτη, ενώ η µέση ηλικία του
τελευταίου οφθαλµολογικού ελέγχου ήταν τα 7,70 έτη.
Τα προβλήµατα αφορούσαν εξίσου αγόρια και
κορίτσια. Σηµειώνεται ότι σε µικρό αριθµό παιδιών
διαπιστώθηκαν νυσταγµός, ατροφία του οπτικού
νεύρου, καθώς
και υψηλού βαθµού µυωπία
(κληρονοµική) και των δύο οφθαλµών.
Οι διαταραχές της όρασης στην παιδική ηλικία
απασχολούν συχνά τους οφθαλµιάτρους. Οι
περισσότερες µελέτες τοποθετούν τα ποσοστά
εµφάνισης κάποιου προβλήµατος όρασης στην
παιδική ηλικία µεταξύ 10 και 13 % (8-10). Ο έκδηλος
στραβισµός έχει έναν επιπολασµό της τάξης του 4 %,
µε την εσωτροπία να είναι 5 φορές συχνότερη από
την εξωτροπία. Τα ποσοστά του στραβισµού
παγκοσµίως κυµαίνονται από 2,5% - 5 %, µε το λόγω
εσωτροπίας/ εξωτροπίας να κυµαίνεται ανάµεσα στο
1,2/1 (Φινλανδία ) και 9,5/1 (ΗΠΑ) (11,12).
Οι διαθλαστικές ανωµαλίες εντοπίζονται στο 8 %
των παιδιών και αφορούν είτε ετερόπλευρη διαταραχή
(ανισοµετρωπία-2%),
είτε
σε
αµφοτερόπλευρη
(αµετρωπία-6%). Οι οργανικές νόσοι του οφθαλµού
είναι µακράν λιγότερο συχνές (0,38%) (1,12,13).
Η αµβλυωπία δηµιουργεί προβλήµατα που
διαρκούν εφόρου ζωής, καθιστώντας πιθανή µια µη
αναστρέψιµη βλάβη όρασης στον ενήλικα. Ο δια βίου
κίνδυνος
απώλειας της όρασης σε άτοµο µε
αµβλυωπία προσδιορίζεται στο 1,2%. Έρευνες στη
Σουηδία εκτιµούν ότι ο έγκαιρος εντοπισµός και η
θεραπεία της αµβλυωπίας ελαττώνουν αυτόν τον
κίνδυνο κατά 10 φορές (14). Ο έγκαιρος έλεγχος
ελαττώνει τόσο τον επιπολασµό, όσο και τη
σοβαρότητα της αµβλυωπίας στη µετέπειτα ζωή (15).
της όρασης έχουν σηµαντικές
Οι διαταραχές
επιπτώσεις στην προσωπική και
κοινωνική του

ατόµου, αλλά και επιφέρουν σηµαντική οικονοµική
επιβάρυνση σε άτοµο και κοινωνικό σύνολο.
Η
τυφλότητα απαντάται στο 0,7 % του πληθυσµού
παγκοσµίως, ενώ ένα ακόµα 2 % πάσχει από αδύναµη
όραση ( οπτική οξύτητα µεταξύ 3 και 6 /60 στον
καλύτερο οφθαλµό) (1).
Στην παρούσα µελέτη διαπιστώθηκε επίσης υψηλός
επιπολασµός οδοντιατρικών προβληµάτων. Παρόµοια
αποτελέσµατα αναφέρονται και σε διεθνείς µελέτες, µε
το πρόβληµα να οξύνεται στις αναπτυσσόµενες χώρες
(16-18).
Η αµερικάνικη ακαδηµία παιδιατρικής
επισηµαίνει ότι οι παθήσεις των δοντιών και της
στοµατικής κοιλότητας γενικότερα συνεχίζουν να
αποτελούν µάστιγα στην παιδική ηλικία και ειδικά στα
πολύ µικρά παιδιά (19). Η τερηδόνα τω νεογιλών
οδόντων είναι µια λοιµώδης νόσος που µπορεί να
προληφθεί και να θεραπευτεί. Αντίθετα, αν αφεθεί
χωρίς θεραπεία καταλήγει σε πόνο, βακτηριαιµία και
υψηλό κόστος θεραπείας. Η εξαγωγή του δοντιού
µπορεί να επηρεάσει τη στοίχιση των µονίµων δοντιών
και να αυξήσει τον κίνδυνο για ορθογραφικά Personal
Health Card προβλήµατα αργότερα στη ζωή του
ατόµου (19). Ειδικά στα µικρά παιδιά µπορεί να
απαιτηθεί καταστολή και γενική αναισθησία, γεγονός
που δηµιουργεί επιπλέον κινδύνους. Υπολογίζεται ότι
παραπάνω από το ένα τέταρτο των παιδιών
προσχολικής ηλικίας
αντιµετωπίζουν πρόβληµα
τερηδόνας , ενώ µόνο ένα στα 5 παιδιά λαµβάνει
θεραπεία (20). Τα παιδιά φτωχών οικογενειών, των
εγχρώµων και των µειονοτήτων αντιµετωπίζουν τα
µεγαλύτερα προβλήµατα (2,19,21).
Στην Ελλάδα και στα παιδιά ηλικίας 12 ετών ο
δείκτης DMFT που δείχνει πόσα τερηδονισµένα,
σφραγισµένα δόντια ή εξαγωγές δοντιών λόγω
τερηδόνας αντιστοιχούν στο κάθε άτοµο παρουσιάζει
καθοδική τάση τα τελευταία 20 χρόνια. Παρόλα αυτά
µόνο
το 37,1% των παιδιών είναι
ελεύθερα
τερηδόνας. Η κατανοµή τερηδόνας στη χώρα εµφανίζει
σηµαντικές διακυµάνσεις, όπως και η ανάγκη
θεραπείας της τερηδόνας. Τα παιδιά των οποίων οι
επίπεδο
εκπαίδευσης
γονείς
έχουν
χαµηλό
παρουσιάζουν
σηµαντικά
υψηλότερες
ανάγκες
θεραπείας (2,21). Έχει βρεθεί ότι η ηλικία των 9 ετών
έχει στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερα ποσοστά
dmft>0 (58%) σε σχέση µε τις ηλικίες των 6 (34%) και
των 11 ετών (29%), ενώ στα παιδιά ηλικίας 15 ετών
εµφανίζεται επίσης διακύµανση της γεωγραφικής
κατανοµής και µεγαλύτερες ανάγκες θεραπείας στους
εφήβους που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και σε
όσους έχουν γονείς χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου
(22).
Συγκρίνοντας τους δείκτες τερηδόνας στην Ελλάδα
σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., προκύπτει
ότι αν και η Ελλάδα για τα παιδιά 5 ετών είναι στην 9η
θέση, για τα παιδιά 12 ετών πέφτει κατακόρυφα και
βρίσκεται µαζί µε την Ιταλία στην τελευταία θέση
µεταξύ των 15 κρατών-µελών της Ε.Ε. (πριν την
τελευταία διεύρυνση) και 15η µεταξύ των 25 εταίρων
µας στη διευρυµένη Ε.Ε (2,21).
Συµπερασµατικά, παρά τις προόδους που έχουν
συντελεστεί, τα οφθαλµολογικά και οδοντιατρικά
προβλήµατα εξακολουθούν να απασχολούν µεγάλο
µέρος των παιδιών σχολικής ηλικίας. Ειδικά στο
ζήτηµα
των
οδοντιατρικών
προβληµάτων,
η
συντονισµένη προσπάθεια πρόληψης µπορεί να
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περιορίσει σηµαντικά τον επιπολασµός τους µε
προφανή οφέλη για το παιδί, αλλά και το σύστηµα
υγείας γενικότερα.
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