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Η φροντίδα του στόματος 
στους ασθενείς με Νόσο Αλτσχάιμερ

Οι ασθενείς με Nόσο Αλτσχάιμερ είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι 
σε οδοντικά προβλήματα και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
μέριμνα για τη φροντίδα του στόματος από τα πρώτα κιόλας 
στάδια της νόσου. 

Τα στοματικά προβλήματα αφορούν:

στα δόντια (τερηδόνα, κατάγματα) 

στα ούλα (φλεγμονή και αιμορραγία, κινητικότητα στα δόντια)

στο στοματικό βλεννογόνο (τραύματα, φλεγμονές) . 

σε κακοσμία στόματος

σε ξηροστομία (μειωμένη παρουσία σάλιου στο στόμα)

στη δυσκολία ελέγχου παλιών οδοντοστοιχιών

στην ανάγκη κατασκευής νέων οδοντοστοιχιών αν χαθούν 
τα δόντια ή χαθούν οι παλιές οδοντοστοιχίες

Τα στοματικά αυτά προβλήματα συχνά συνδέονται με πόνο, φλεγμονή 
και δυσφορία. Στα προχωρημένα στάδια ο ασθενής δεν παραπονείται 
λεκτικά για τον πόνο και θα πρέπει να το αντιληφθεί ο φροντιστής από 
τη γενικότερη συμπεριφορά του. Ο πόνος που δεν αντιμετωπίζεται 
ενισχύει τη σύγχυση. 

Η οδοντιατρική φροντίδα αφορά κυρίως στην πρόληψη αλλά και 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν και 
μεγάλο μέρος της επωμίζονται οι φροντιστές.

Οι βασικοί στόχοι της φροντίδας αυτής είναι:

•  η διατήρηση καθημερινής και συστηματικής στοματικής υγιεινής

•  η φροντίδα των οδοντοστοιχιών (αν φέρει οδοντοστοιχίες) ώστε
αυτές να είναι καθαρές και να εφαρμόζουν καλά στο στόμα

•  ο έλεγχος της ζάχαρης στην καθημερινή διατροφή ώστε να μην
αυξάνεται ο κίνδυνος τερηδονισμού των δοντιών

•  ο έλεγχος της ξηροστομίας, που προκαλείται κυρίως από τα φάρμακα

•  η επαγρύπνηση για τυχόν στοματικό πόνο που δεν μπορεί άμεσα
να αναφέρει ο ασθενής

•  ο συστηματικός οδοντιατρικός έλεγχος από τον οδοντίατρο, 
μία ή δύο φορές το χρόνο

Η καθημερινή στοματική υγιεινή
Ο ασθενής θα πρέπει να συνεχίζει να καθαρίζει 
καθημερινά και συστηματικά τα δόντια του για όσο 
περισσότερο χρονικό διάστημα μπορεί μόνος του. 

Η ενθάρρυνση και συχνά η καθοδήγηση είναι πολύ 
σημαντικές. Πιθανά να χρειαστεί ο φροντιστής να 
του υπενθυμίζει ότι πρέπει να πλένει τα δόντια του, 
αλλά και να του δείχνει τον τρόπο. Θα πρέπει ακόμα 
να φροντίζει να υπάρχουν διαθέσιμα στο σπίτι τα 
απαραίτητα προϊόντα στοματικής υγιεινής. 

Ο καθαρισμός των δοντιών πρέπει να γίνεται μετά 
από κάθε γεύμα με οδοντόβουρτσα συνήθως μέτριας 
σκληρότητας και φθοριούχο οδοντόκρεμα.

Αν η επιδεξιότητα των χεριών μειώνεται, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ηλεκτρική οδοντόβουρτσα ή να τροποποιηθεί 
η λαβή της οδοντόβουρτσας.

Οταν ο ασθενής δεν μπορεί πια να καθαρίζει τα δόντια 
του θα πρέπει τη φροντίδα αυτή να την αναλάβει 
ο φροντιστής. Ο τρόπος που προτείνεται είναι να κάθεται 
ο ασθενής σε καρέκλα τραπεζαρίας και ο φροντιστής να 
στέκεται από πίσω του. Το κεφάλι του ασθενή στηρίζεται 
στο σώμα του φροντιστή και ακινητοποιείται με το 
ένα χέρι. Με το άλλο χέρι καθαρίζονται τα δόντια με 
την οδοντόβουρτσα. Στα προχωρημένα στάδια είναι 
σημαντικό με ένα βρεγμένο πανάκι να απομακρύνονται 
και τα υπολείμματα της τροφής από τις παρειές ή κάτω 
από τη γλώσσα, περιορίζοντας τον κίνδυνο εισρόφησης 
τροφών στην αναπνευστική οδό αλλά και την κακοσμία. 
Πολλές φορές ο φροντιστής αισθάνεται πιο άνετα αν 
χρησιμοποιεί  γάντια μιας χρήσεως.

Είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίζει κάθε φορά 
ο φροντιστής στον ασθενή τι ακριβώς πρέπει να κάνει. 
Αν ο ασθενής δεν μπορεί να ξεπλύνει το στόμα του, 
χρησιμοποιείται είτε απλά βρεγμένη οδοντόβουρτσα 
είτε ακόμα καλύτερα οδοντόβουρτσα εμποτισμένη 
σε χλωρεξιδίνη και φθόριο. Υπάρχουν  σχετικά 
στοματικά διαλύματα ή gel που συνδυάζουν τις 
δύο ουσίες για χρήση στο σπίτι και μπορούν να 
υποδειχθούν από τον οδοντίατρο. 

Αν ο ασθενής έχει αυξημένο κίνδυνο τερηδονισμού 
και περιοδοντικής νόσου, ο οδοντίατρος εκτός από το 
βούρτσισμα θα συστήσει και την χρήση σκευασμάτων 
που έχουν αντιτερηδονογόνο και αντιμικροβιακή 
δράση (χλωρεξιδίνη και φθόριο, σε διάλυμα ή gel). 

(συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)

Αναστασία Ε. Κοσιώνη, Οδοντίατρος
Επίκουρη Καθηγήτρια Κινητής Προσθετικής 

Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευθείσα στη Γηροδοντιατρική

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr

Η στοματική υγεία είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο. 
Σχετίζεται  με  τη  διατροφή, την  εμφάνιση, την  ομιλία, το  χαμόγελο, 
τη γενικότερη υγεία και ποιότητα της ζωής μας. 



11

ΤΕΥΧΟΣ 17, ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010

1ος Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής   της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Βόλτα στην παιδική χαρά με τον παππού και τη γιαγιά.  Ιωάννα Γεωργιλάκη, 7 ετών 
            ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Η φροντίδα του στόματος στους ανοϊκούς ασθενείς 
Ομάδες ενημέρωσης & υποστήριξης φροντιστών
Γυμνάστε τη μνήμη σας!
Διαταραχές σίτισης & κατάποσης
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Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr

Η φροντίδα του στόματος 
στους ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ

Η ξηροστομία (έλλειψη σάλιου στο στόμα)
Η ξηροστομία αποτελεί πρόβλημα για πολλούς ασθενείς και οφείλεται κυρίως στα φάρμακα 
που λαμβάνονται. Προκαλεί πολλά προβλήματα, όπως αυξημένη συγκράτηση της οδοντικής 
μικροβιακής πλάκας με αποτέλεσμα τερηδονισμό των δοντιών και ουλίτιδα ή δυσανεξία και 
τραύματα από τις οδοντοστοιχίες.

Επιβάλλεται συχνή λήψη νερού, επάλειψη των χειλιών με βαζελίνη ή ακόμα και χρήση 
σκευασμάτων που βοηθούν στην εφύγρανση του στόματος, τα οποία μπορεί να τα προμηθευτεί 
κάποιος από το φαρμακείο μετά από υπόδειξη του οδοντιάτρου (gel υποκατάστατο σάλιου, 
σπρέι εφύγρανσης του στόματος κλπ).

Ο έλεγχος της λήψης ζάχαρης
Η ζάχαρη προκαλεί τερηδονισμό και προοδευτική καταστροφή των δοντιών. Γι’ αυτό είναι 
σημαντικό για όσους έχουν φυσικά δόντια να περιορίζεται η λήψη της. Πολλά ενδιάμεσα μικρά 
γεύματα συχνά περιέχουν τερηδονογόνες τροφές ιδιαίτερα βλαπτικές (πχ. κέικ, μπισκότα). 
Γλυκά, παγωτά, καραμέλες, αναψυκτικά με ζάχαρη είναι σκόπιμο, αν καταναλώνονται, να 
λαμβάνονται μαζί με τα γεύματα ώστε μετά να καθαρίζονται τα δόντια. 

Προσοχή χρειάζεται και στην περίπτωση κατά την οποία λαμβάνονται φάρμακα σε μορφή 
σιροπιού που περιέχουν ζάχαρη. Στις περιπτώσεις αυτές, ο θεράπων ιατρός μπορεί να 
συστήσει εναλλακτικά σκευάσματα.

Η φροντίδα των οδοντοστοιχιών
Ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων κυρίως ατόμων έχουν χάσει πολλά ή όλα τα δόντια τους 
και φέρουν οδοντοστοιχίες. Οι φροντιστές θα πρέπει να προτρέπουν τον ασθενή να φορά τις 
οδοντοστοιχίες του. Η απουσία τους έχει αντίκτυπο στη μάσηση, την ομιλία, την εμφάνιση και 
την αυτοεκτίμηση. Πιθανά θα πρέπει να του υπενθυμίζουν κάθε φορά πώς τοποθετούνται, 
ιδιαίτερα αν έχει να τις χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι οδοντοστοιχίες αποτελούν πόλο έλξης για τα μικρόβια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό 
να καθαρίζονται προσεκτικά μετά από κάθε γεύμα, από τον ασθενή ή από το φροντιστή 
με οδοντόβουρτσα και σαπούνι. Ο καθαρισμός γίνεται σε νιπτήρα γεμάτο νερό ώστε αν 
πέσουν να μη σπάσουν.

Μέρος 2ο 
Το βράδυ πρέπει να αφαιρούνται και 
να τοποθετούνται σε ποτήρι με νερό. 
Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιούνται 
και τα ειδικά καθαριστικά δισκία από το 
φαρμακείο, τα οποία όμως δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν το βούρτσισμα.

Με την πρόοδο της νόσου μπορεί οι παλιές 
οδοντοστοιχίες να αρχίσουν να «χαλαρώνουν» 
και να μη συγκρατούνται πια στη θέση 
τους. Θα πρέπει τότε να γίνεται επίσκεψη 
στον οδοντίατρο, ο οποίος θα κρίνει αν 
θα τις επισκευάσει ή αν θα κατασκευάσει 
καινούργιες. Πολλές φορές βοηθούν 
στη σταθεροποίηση των οδοντοστοιχιών 
οι ειδικές συγκρατητικές ουσίες που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο (σκόνη, κρέμα 
ή μεμβράνη στο σχήμα της οδοντοστοιχίας). 
Αν ο οδοντίατρος κρίνει ότι θα πρέπει να 
κατασκευαστούν καινούργιες οδοντο-
στοιχίες θα χρειαστεί και τις παλιές για να 
αντιγράψει τα καλά στοιχεία τους. Γι’ αυτό 
και είναι σημαντικό αυτές να φυλάσσονται 
και να μη χάνονται. 

Είναι ακόμα πιθανό οι παλιές οδοντοστοιχίες 
να μην εφαρμόζουν πια καλά και να 
δημιουργούν τραύματα ή φλεγμονές στο 
στόμα του ασθενή, για τα οποία συχνά δεν 
παραπονείται. Ο συστηματικός έλεγχος από 
τον οδοντίατρο θα διαγνώσει το πρόβλημα.

Αν ο ασθενής φορά μερικές οδοντοστοιχίες 
(μηχανάκια) πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 
τόσο για την καθαριότητά τους όσο και για 
εκείνη των δοντιών μετά από κάθε γεύμα. 
Οι κατασκευές αυτές συγκρατούν οδοντική 
μικροβιακή πλάκα στα δόντια-στηρίγματα, 
η οποία καταστρέφει τα δόντια και τα ούλα. 

Στα προχωρημένα στάδια της νόσου, 
ο ασθενής πιθανά δεν μπορεί να φορέσει 
πλέον τις οδοντοστοιχίες του ή φορά μόνο 
την πάνω. Ειδικότερα για τους ασθενείς 
οι οποίοι φιλοξενούνται σε ιδρύματα, 
είναι απαραίτητο το «μαρκάρισμα» των 
οδοντοστοιχιών με το όνομά των ιδιοκ-
τητών τους, ώστε αν χαθούν να μπορεί 
να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης. Είναι μία απλή 
διαδικασία τόσο για τις παλιές, όσο και για 
τις καινούργιες οδοντοστοιχίες.

(συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)

Αναστασία Ε. Κοσιώνη, Οδοντίατρος
Επίκουρη Καθηγήτρια Κινητής Προσθ. 

Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευθείσα στη Γηροδοντιατρική
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ΤΕΥΧΟΣ 18, ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 25ο Παγκόσμιο Συνέδριο
    της Alzheimer Disease International 2010
    Επιλέγοντας μονάδα φροντίδας
    Πιλοτικό πρόγραμμα: «έξυπνα» σπίτια
    Οδοντιατρική φροντίδα ασθενών
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Η φροντίδα του στόματος στους ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ο φροντιστής να καταλάβει ότι ο ασθενής έχει 
πρόβλημα στο στόμα:
Αν ο ασθενής δεν μπορεί να εκφράσει λεκτικά πόνο ή δυσφορία, 
υπάρχουν κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του που θα πρέπει να 
ευαισθητοποιήσουν το φροντιστή.

Αυτές είναι:
• Άρνηση λήψης τροφής (κυρίως σκληρής ή κρύας)
• Συνεχής πίεση του προσώπου ή του στόματος με το χέρι
• Αυξημένη εκροή σάλιου από το στόμα
• Άρνηση να φορέσει οδοντοστοιχίες τις οποίες χρησιμοποιούσε
  μέχρι πρόσφατα
• Λυγμοί, βογκητά ή φωνές
• Εκνευρισμός
• Διαταραγμένος ύπνος
• Άρνηση να συνεργαστεί σε καθημερινές δραστηριότητες
  (πλύσιμο, βούρτσισμα δοντιών)
• Αυτοτραυματισμός
• Επιθετικότητα προς τους φροντιστές
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται άμεση εξέταση από τον οδοντίατρο.

Η συστηματική παρακολούθηση από τον οδοντίατρο.
Εκτός από την αναγκαία καθημερινή φροντίδα από τον ασθενή ή 
τον φροντιστή, είναι σημαντικός και ο έλεγχος του στόματος από τον 
οδοντίατρο κάθε 6 περίπου μήνες, για να διατηρηθεί το στόμα σε καλή 
κατάσταση, να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και άμεσα 
τα προβλήματα που προκύπτουν. 
Η στάση του ασθενή έναντι της στοματικής υγιεινής και η συνεργασία 
του με τον οδοντίατρο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
προηγούμενη στάση και εμπειρία του.  Αν ένας άνθρωπος φρόντιζε 
συστηματικά τα δόντια του και επισκεπτόταν τακτικά τον οδοντίατρο, 
τότε ακόμα και στα τελευταία στάδια της νόσου θα είναι συνεργάσιμος 
και θα γνωρίζει τι θα πρέπει να κάνει στο οδοντιατρείο. 
Eίναι ιδιαίτερα σημαντικό στα πρώτα στάδια της νόσου ο ασθενής 
να επισκέπτεται τον οδοντίατρο έτσι ώστε να λαμβάνονται όλα τα 
αναγκαία θεραπευτικά και προληπτικά μέτρα που θα διασφαλίσουν τη 
διατήρηση καλής στοματικής υγείας
Σε κάποιες περιπτώσεις η επίσκεψη στο οδοντιατρείο μπορεί να 
αναστατώσει τον ασθενή. 
Η παρουσία και συμπαράσταση του φροντιστή είναι απαραίτητη για 
την ηρεμία και συνεργασία του (άγγιγμα του χεριού, άμεση οπτική 
επαφή, καθησυχαστικές κουβέντες). Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις 
ο οδοντίατρος μπορεί να επισκεφτεί τον ασθενή στο σπίτι για να τον 
εξετάσει και να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τις όποιες επείγουσες 
ανάγκες. Μία τελευταία λύση είναι η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας 
σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό περιβάλλον με τοπική ή γενική 
αναισθησία.

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να γνωρίζει τόσο ο ασθενής όσο 
και οι φροντιστές ότι η διατήρηση της καλής στοματικής υγείας είναι 
τόσο αναγκαία όσο και εφικτή, αν δίνεται η απαραίτητη προσοχή και 
φροντίδα και υπάρχει στενή συνεργασία με τον ειδικό.

Αναστασία Ε. Κοσιώνη, Οδοντίατρος
Επίκουρη Καθηγήτρια Κινητής Προσθετικής Οδοντιατρικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευθείσα στη Γηροδοντιατρική
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