Πόηε πρέπει να επιζκεπηόμαζηε ηον Οδονηίαηρο
Η ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο είλαη αξθεηά πνιύπινθνο θαη απαηηεί απν εκάο λα είκαζηε
ζε εγξήγνξζε γηα δηάθνξα ζέκαηα. Όκσο καο πξνζθέξεη πνιύ πεξηζζόηεξα αγαζά ζε
ζρέζε κε απηά πνπ απνιάκβαλαλ νη παππνύδεο καο, όπσο κύξησλ εηδώλ
γιπθά,αλαςπρηηθά,εδέζκαηα, άθζνλα νιόπαρα θαγεηά, θάπληζκα. Απαηηεί θαη απν
εκάο αθνύ επηιέγνπκε λα απνιακβάλνπκε όινπο απηνύο ηνπο πεηξαζκνύο, λα
θξνληίδνπκε λα κεηώλνπκε α ηα αξλεηηθά επαθόινπζα πνπ κπνξεί λα ηνπο
ζπλνδεύνπλ. Όπσο λα έρνπκε ηζνξξνπεκέλε δίαηηα, λα αζινύκαζηε
ηαθηηθά(ηνπιάρηζην 20 ιεπηά αύμεζε ηνπ θαξδηαθνύ παικνύ ζην 70% ηνπ κέγηζηνπ
αλάινγα κε ηελ ειηθία ,3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα) γηα κείσζε ηνπ ζσκαηηθνύ πάρνπο
θαη ησλ αζζελεηώλ πνπ ην ζπλνδεύνπλ, λα βνπξηζίδνπκε ηα δόληηα καο ακέζσο κεηά
απν ηε ιήςε ηξνθήο πνπ λα πεξηέρεη γιπθόδε θαη λα επηζθεπηόκαζηε γεληθά ηνπο
ηαηξνύο γηα έλα έιεγρν ηνπιάρηζην κηα θνξά ηνλ ρξόλν( πξνιεπηηθά), εηδηθά κεηά ηελ
ειηθία ησλ ζαξάληα εηώλ.
Τώξα όζν αθνξά ηελ εξώηεζε πόηε πξέπεη λα επηζθεπηόκαζηε ηνλ Οδνληίαηξν, ε
απάληεζε είλαη : εμαξηάηαη απν δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο, ην είδνο ηεο δηαηξνθήο
πνπ ιακβάλεη θάπνηνο, ηελ πνηόηεηα ησλ δνληηώλ θαη νύισλ πνπ δηαζέηεη, ε
πεξηπνίεζε ηνπ ζηόκαηνο θαη ην θάπληζκα. Τν λα επηζθέπηεηαη θάπνηνο ηνλ
Οδνληίαηξν κόλν κεηά από πνλόδνλην, είλαη ζπληαγή γηα πνιιά νδνληηαηξηθά
πξνβιήκαηα θαη όρη κόλν, ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ. Σπλήζσο ν πόλνο πνπ πξνέξρεηαη
απν ηα δόληηα( νμύο πόλνο πνπ εθιύεηαη απν ηε ιήςε ηξνθήο ή μεθηλά απηόκαηα θαη
δηαξθεί πεξηζζόηεξν απν ηξία ιεπηά) θαη ζηέιλεη ηνλ θόζκν ζηα νδνληηαηξεία είλαη
έλδεημε γηα απνλεύξσζε, δειαδή είλαη πνιύ πξνρσξεκέλε ε βιάβε ζην πνλεκέλν
δόληη . Η ηεξεδόλα όκσο πνπ πξνθάιεζε απηό ηνλ πόλν ζα κπνξνύζε λα εληνπηζηεί
δύν έσο ηέζζεξα ρξόληα ελσξίηεξα, κε ηελ θαηάιιειε αθηηλνγξαθία. Καη κε έλα
απιό κηθξό ζθξάγηζκα ην δόληη ζα κπνξνύζε λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο, ρσξίο λα
θηάζεη πνηέ ζηελ απνλεύξσζε. Αθόκε ε ηεξεδόλα κπνξεί λα εληνπηζζεί ζην ζηάδην
ηεο πξόιεςεο, ζην ζηάδην δειαδή πνπ ε ζεξαπεία δελ είλαη ε έκθξαμε, αιιά γίλεηαη
απν ηνλ ίδην ηνλ αζζελή ζην ζπίηη κε ζσζηό βνύξηζηζκα, νδνληηθό λήκα, θζνξηώζεηο.
Σε κηθξέο όκσο ειηθίεο ε εμέιημε ηεο ηεξεδόλαο είλαη πνιύ ξαγδαία θαη ζε έμη κήλεο
κπνξεί ε ηεξεδόλα λα θηάζεη ζηα λεύξν. Γηα απηό θαη ζηηο κηθξέο ειηθίεο είλαη πην
θξίζηκε ε ζπρλή επίζθεςε ζηνλ νδνληίαηξν.
Επίζεο νη αζζέλεηεο Οπιίηηδαο θαη Πεξηνδνληίηηδαο πνπ είλαη ε αηηία πνπ ράλνληαη
ηα πεξηζζόηεξα δόληηα ζηνπο ελήιηθεο, δελ δίλνπλ ελνριήζεηο παξά κόλν ζε πνιύ
πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη όηαλ είλαη πνιύ αξγά γηα πξόιεςε. Είλαη αζζέλεηεο πνπ
εμειίζζνληαη ζπλήζσο κε ηα ρξόληα(πνιύ αξγά) θαη ε ζεξαπεία ζηα πξνρσξεκέλα
ζηάδηα δελ είλαη εύθνιε. Είλαη παξόκνηαο αηηηνινγίαο αζζέλεηεο, κε ηελ Οπιίηηδα λα
πξνζβάιεη κόλν ην νύια θαη ηελ Πεξηνδνληίηηδα λα κεηαθέξεηαη θαη ζηα θόθαια πνπ
ζηεξίδνπλ ηα δόληηα, κε απνηέιεζκα ζηγά ζηγά λα δηαιύεηαη ην θόθαιν γύξσ απν ηα
δόληηα θαη ηα δόληηα λα πέθηνπλ. Χξεηάδεηαη πνιύο θόπνο απν ηνλ νδνληνγηαηξό θαη
ηνλ αζζελή γηα λα δηαηεξεζεί ην ζηόκα ζε αλεθηή θαηάζηαζε θαη λα κελ ραζνύλ
άιια δόληηα. Ελώ ζε αξρηθά ζηάδηα θαη κε ηηο ηαθηηθέο επηζθέςεηο , ειέγρνληαη πνιύ
θαιύηεξα απηέο νη αζζέλεηεο. Εάλ ν αζζελήο θαπλίδεη ρξεηάδεηαη αθόκε πην ζπρλά λα
είλαη επηκειήο θαη ηπρόλ ζεξαπεία Οπιίηηδαο-Πεξηνδνληίηηδαο.
Αθόκε πνιιέο ζνβαξέο αζζέλεηεο έρνπλ ζαλ πξώην ζύκπησκα εθδειώζεηο ζην
ζηόκα, ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ζηνλ Οδνληνγηαηξό λα βνεζήζεη ζηελ αλίρλεπζε
έγθαηξα αζζέλεηώλ όπσο ιεπραηκίεο, αλαηκίεο, θάπνηα είδε θαξθίλνπ, πνπ κπνξεί λα
ζώζνπλ ηελ δσή αλζξώπσλ.

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ζεσξείηαη ινγηθό θάζε έμη έσο δώδεθα κήλεο
πξνγξακκαηίδεηε έλα ηζεθ-απ ζηνλ νδνληίαηξν ζαο, ζαλ έλα κέηξν ζσζηήο
ζύγρξνλεο θξνληίδαο ηνπ εαπηνύ ζαο.
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