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• Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας 
Οδοντιατρικό Τµήµα  
Ειδική Μονάδα για παιδιά& ενήλικες ΑµΕΑ 
Υπεύθυνη κα Σερέτη        τηλ.: 2410-560200   

 
• Γενικό Νοσοκοµείο Ασκληπιείο Βούλας 
Οδοντιατρικό Τµήµα  
Ειδική Μονάδα  ΑµΕΑ 
∆ιευθύντρια κα Μεσσήνη 
Τηλ.: 210-8952233,  8958301-6  εσωτ. 122  

 
• Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο  

Ηρακλείου Κρήτης 
Οδοντιατρικό Τµήµα ΑµΕΑ 
∆ιευθυντής κ. Φραγκάκης τηλ.: 2810-392111  
 
• Γενικό Νοσοκοµείο Άµφισσας 
Οδοντιατρικό Τµήµα – Μονάδα ΑµΕΑ 
∆ιευθυντής κ. Κωνσταντινίδης 
Τηλέφωνο: 22650-22053, 28888 

 

  
Σύλλογος Γονέων Κηδεµόνων και Φίλων 

Αυτιστικών Ατόµων Ν. Λάρισας 
 
Το 1998 γονείς παιδιών µε αυτισµό, στην προσπάθειά 
µας να οργανωθούµε ως µία οµάδα ατόµων µε κοινά 
προβλήµατα, ζητώντας τη συµπαράσταση φίλων, 
ιδρύσαµε το Σύλλογο µε σκοπό τη στήριξη των 
ατόµων µε αυτισµό και των οικογενειών τους. 
Για την επίτευξη του σκοπού µας, επιδιώκουµε: 

 την ενηµέρωση των τοπικών αρχών και της 
κοινότητας 

 την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και των 
φορέων προκειµένου να αποφευχθεί η 
περιθωριοποίηση των ατόµων µε αυτισµό και 
των οικογενειών τους και να επιτευχθεί η µείωση 
του στίγµατος και των διακρίσεων 

 την ανακάλυψη των ατόµων µε αυτισµό σε 
συνεργασία µε τις τοπικές αρχές 

 τη δηµιουργία µονάδων εκπαίδευσης;  βραχείας 
παραµονής και διαβίωσης 

 τη διοργάνωση σεµιναρίων και συνεδρίων για 
ειδικούς και γονείς 

 τη συνεργασία µε επιστήµονες ειδικούς στον 
αυτισµό για το σχεδιασµό των δράσεων του 
συλλόγου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αστεριάδου 4, 412 22 Λάρισα 
τηλ./φαξ: 2410-613112 

Email autismla@otenet.gr,  www.autismthessaly.gr 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Πληροφορίες 
   για τις οικογένειες 

 
«Πρόγραµµα ενδυνάµωσης και υποστήριξης     
οµάδων οικογενειών ατόµων µε αυτισµό» 

  
 
      

 
 

 



Τα άτοµα µε αυτισµό, όπως όλοι µας, µπορεί να 
παρουσιάσουν οδοντιατρικά προβλήµατα τα 
οποία επηρεάζουν την εµφάνιση, τη σωµατική 
υγεία, τη διάθεση καθώς και τη συµπεριφορά 
τους.  Είναι πιθανό τα άτοµα µε αυτισµό που 
αδυνατούν να εκφράσουν σωµατικό πόνο να 
εµφανίσουν δύσκολες συµπεριφορές (όπως 
άγχος, εκνευρισµό, αυτοτραυµατισµούς, 
επιθετικότητα).  Η πρόληψη και η αντιµετώπιση 
των οδοντιατρικών προβληµάτων αποτελεί ένα 
ζήτηµα που αφορά κυρίως την οικογένεια αλλά 
και όλους όσους εµπλέκονται στη γενική 
φροντίδα των ατόµων µε αυτισµό.  Η 
οικογένεια συχνά καθυστερεί την πρώτη 
προληπτική επίσκεψη του παιδιού στον 
οδοντίατρο, γεγονός που µπορεί να έχει 
άσχηµες επιπτώσεις στη στοµατική υγεία του 
παιδιού αργότερα.   

 
 
                           Η παραµεληµένη στοµατική  
                            υγεία µπορεί να:  
             

 επηρεάζει αρνητικά πολλά όργανα και     
λειτουργίες του σώµατος καθώς και τη 
διάθεση του 

 έχει σοβαρές  επιπτώσεις µακροπρόθεσµα 
στα δόντια του παιδιού 

 προσθέτει επιπλέον προβλήµατα στην 
οικογένεια όπως προετοιµασία ειδικών 
γευµάτων αν το παιδί µεγαλώνοντας χάσει τα 
δόντια του 

 επηρεάζει την εµφάνιση και την 
αισθητική του παιδιού.  Κάθε παιδί ή 
ενήλικας µε αυτισµό δικαιούται σεβασµό 
στην αισθητική και εµφάνισή του όπως όλοι 
µας.  

 Η προληπτική εξέταση και η συχνή 
παρακολούθηση του παιδιού από τον 
οδοντίατρο είναι απαραίτητη και πρέπει να 
ξεκινά από τη νηπιακή ηλικία έτσι ώστε το 
παιδί να εξοικειωθεί µε τον οδοντίατρο και το 
χώρο του οδοντιατρείου, πριν ακόµη χρειαστεί 
κάποια παρέµβαση. 
 

  
 
             Πόσο συχνά το παιδί  θα πρέπει 
             να επισκέπτεται τον οδοντίατρο; 

 
 
Καλό είναι η επίσκεψη στον οδοντίατρο να 
προγραµµατίζεται δύο φορές το χρόνο. Καθώς το 
παιδί µεγαλώνει, ο οδοντιατρικός έλεγχος θα 
πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στον ετήσιο 
προγραµµατισµό µαζί µε άλλες ιατρικές εξετάσεις.  

 Επίπεδα παροχής οδοντιατρικών  υπηρεσιών 
σε αµεα 

 
Πρόληψη και ενηµέρωση  
 

 Οδοντιατρικός έλεγχος αµεα 
 Ενηµερωτικά προγράµµατα  οδοντιατρικής 
πρόληψης για τους φροντίζοντες τα αµεα 

 Επισκέψεις και ενηµερωτικές οµιλίες σε 
ιδρύµατα, ειδικά σχολεία, θεραπευτήρια, 
συλλόγους γονέων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντιµετώπιση µε τοπική ή γενική αναισθησία 
 
• Οδοντιατρική περίθαλψη αµεα (παιδιών και 

ενηλίκων) που παρουσιάζουν πλήρη 
αδυναµία συνεργασίας µε τον οδοντίατρο, 
στο χειρουργείο µε γενική ή τοπική 
αναισθησία οργανωµένα και συστηµατικά. 

• Νοσηλεία (µετεγχειρητική φροντίδα και 
παρακολούθηση) των χειρουργηµένων 
ασθενών. 

 


