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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 
Διευθύντρια κα Μεσσήνη 
Τηλ.: 210-8952233,  8958301-6  εσωτ. 122  

 
• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  

Ηρακλείου Κρήτης 
Οδοντιατρικό Τμήμα ΑμΕΑ 
Διευθυντής κ. Φραγκάκης τηλ.: 2810-392111  
 
• Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας 
Οδοντιατρικό Τμήμα – Μονάδα ΑμΕΑ 
Διευθυντής 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» 
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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. 
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