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Ερευνούμε τις αντιλήψεις των εφήβων (μαθητές της Α’ Λυκείου) της Επαρχίας 
Λεμεσού σχετικά με την υγεία του στόματος. Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγιο το 
οποίο βασίστηκε στην αυτοαξιολόγηση φροντίδας (OSCA), (Μ. Kawamura et. Al, 
2008), με τυχαία δειγματοληψία σε 507 μαθητές (49,7% αγόρια και 50,3% 
κορίτσια) της Α’ Λυκείου στην επαρχία Λεμεσού, έτσι ώστε να υπάρχει 
αντιπροσώπευση από όλα τα Δημόσια Λύκεια της επαρχίας Λεμεσού. 
Πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση για τον προσδιορισμό μιας σειράς 
βασικών παραγόντων, με δέκα παράγοντες να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
συγκριτική μελέτη όλων των μαθητών.  
 
Εισαγωγή 
Τις περασμένες δύο δεκαετίες, υπήρξε μια δραματική μείωση στη δημιουργία της 
τερηδόνας στα δωδεκάχρονα παιδία σε μια σειρά από βιομηχανικές χώρες 
(Blinkhom & Davies, 1996, Miyazaki & Marimoto, 1996, Downer, 1998) . Όμως, η 
πρόληψη της τερηδόνας είναι ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα παγκοσμίως. Από 
την άλλη, η επικράτηση της ουλίτιδας παρόλο που θεωρείται αποτρέψιμη με 
ενδελεχή έλεγχο της πλάκας παραμένει πολύ υψηλή στους εφήβους κατά τη 
διάρκεια της εφηβείας (Glickman, 1972, Albander & Rams 2002). 
 
Μελετώντας τις αντιλήψεις των εφήβων της Α’ Λυκείου σε σχέση με τις συνήθειές 
τους για την υγιεινή του στόματος, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί ένα 
ερωτηματολόγιο στο οποίο υπάρχουν αντίστοιχα αποτελέσματα από άλλες 
χώρες (Μ. Kawamura et. Al, 2008) και το οποίο μετρά τις αλλαγές στη γνώση της 
στοματικής υγείας, στάσεις και συμπεριφοράς μεταξύ αναπτυγμένων σταδίων. 
Τέτοιες πληροφορίες είναι χρήσιμες για κατανόηση για το τι θα έπρεπε να 
διδάσκονται και ποιες αλλαγές είναι χρήσιμες για την βελτίωση στις συνήθειες 
που έχουν οι έφηβοι σε σχέση με τη στοματική υγιεινή και ακόμη για ανάπτυξη 
στρατηγικής που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη μόρφωση των παιδιών για 
μια καλή συνήθεια στοματικής υγείας. 
 
Διάφορες επιδημιολογικές έρευνες για τη συμπεριφορά σε σχέση με τις 
συνήθειες για τη στοματική υγιεινή στα παιδιά και στους εφήβους, έχουν γίνει και 
έχουν αναφερθεί παγκοσμίως (Poutanen & Lahti & Hausen 2005, 2007, Kuusela 
& Honkala & Kannas & Tynjala & Wold, 1997)  και έχουν δείξει γενικότερα ότι η 
συμπεριφορά σε σχέση με τη στοματική υγιεινή στα κορίτσια είναι καλύτερη από 
αυτή των αγοριών. Ωστόσο, η συμπεριφορά της στοματικής υγείας σε παιδία 
σχολικής ηλικίας δεν έχει πλήρως κατανοηθεί και τα δεδομένα σχετίζονται με 
θέματα όπως με την κατάσταση του στόματος (φθορά δοντιών) και η συνήθεια 
στοματικής υγείας (βούρτσισμα και νήμα) είναι περιορισμένες. Επιπρόσθετα, 
υπήρξαν λίγες προσπάθειες για πρόσβαση στη γενική έννοια της στοματικής 
υγείας στο δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Ακόμη, παρόλο που ένας αριθμός 
μελετών έχει διερευνήσει τη συμπεριφορά στοματικής υγείας κατά την διάρκεια 
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της ανάπτυξης των νέων, λίγα είναι αυτά που γνωρίζουμε για τους παράγοντες 
που οφείλονται για αυτήν την αλλαγή. 
 
Δειγματοληψία  
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε από την ομάδα να δοθεί το ερωτηματολόγιο σε 
τυχαία δειγματοληψία έτσι ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα Δημόσια Λύκεια της 
Επαρχίας Λεμεσού. Ζητήθηκε άδεια από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Έρευνας 
και Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και μας δόθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 
2013 (με κάποιες εισηγήσεις που έγιναν στη συνέχεια, Παράρτημα 1). Έγιναν 
προσωπικές συνεντεύξεις με μαθητές στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό ερωτηματολόγιο σε σχέση με την κατανόηση 
από τους μαθητές. Συγκεκριμένα μεταφράστηκε το ερωτηματολόγιο από τους Μ. 
Kawamura et. Al, 2008 και με τις προσωπικές συνεντεύξεις βελτιώθηκαν οι 
οποιεσδήποτε ατέλειες στη μετάφραση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου 
(έγιναν δέκα συνεντεύξεις και έγιναν αλλαγές από την μεταφρασμένη έκδοση του 
ερωτηματολογίου στο τελικό ερωτηματολόγιο, Παράρτημα 2). Ζητήθηκε από το 
Επαρχιακό Γραφείο του 
Υπουργείου Παιδείας Μέσης 
Εκπαίδευσης να μας δοθούν τα 
τμήματα που έχει το κάθε Λύκειο 
της επαρχίας Λεμεσού στη πρώτη 
Λυκείου για τη σχολική χρονιά 
2013 – 2014. Από τα δεδομένα του 
Υπουργείου Παιδείας καταρτίστηκε 
ο πίνακας 1, στον οποίο φαίνονται 
αντίστοιχα τα τμήματα που έχουμε 
στην πρώτη Λυκείου για το κάθε 
λύκειο, όπως επίσης και το πόσα 
τμήματα πήραμε από το κάθε 
Λύκειο για τη δειγματοληψία μας. Η 
τακτική που ακολουθήθηκε ήταν αν 
είχαμε μέχρι 5 τμήματα σε ένα 
Λύκειο παίρναμε ένα τμήμα για να 
απαντήσει στο ερωτηματολόγιο, 
από 6 μέχρι 10 τμήματα σε λύκειο 
παίρναμε δύο τμήματα, και από 11 
τμήματα και πάνω παίρναμε 3 
τμήματα να απαντήσουν τα ερωτηματολόγια. Αφού ετοιμάστηκαν οι αντίστοιχοι 
κατάλογοι με τα τμήματα που θα παίρναμε από το κάθε λύκειο, έγινε κλήρωση 
και επιλέχτηκαν τα τμήματα από πριν έτσι ώστε να είναι τελείως τυχαία η 
δειγματοληψία (για κάθε λύκειο επιλέχτηκε μέσα από την κλήρωση και ένα τμήμα 
περισσότερο από τα τμήματα που θα παίρναμε κανονικά την δειγματοληψία έτσι 
ώστε αν κάποιο τμήμα αδυνατούσε να απαντήσει τα ερωτηματολόγια εκείνη την 
ώρα να παίρναμε το επιπλέον τμήμα που κληρώσαμε). Στο διάστημα από 13 
μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2013 επισκεφτήκαμε τα αντίστοιχα λύκεια και δώσαμε 
προσωπικά τα ερωτηματολόγια μαζί με τις μαθήτριες που ήταν στην ομάδα. 
Ζητήσαμε την  άδεια από τον κάθε Διευθυντή/τρια τους οποίους και ευχαριστούμε 
που έδωσαν την άδεια τους για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας.   
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Α/Α Λύκειο Επαρχίας Λεμεσού  Αρ. 
Τμ.  

Αρ. Τμ. 
Δείγμ.  

Τμήματα 
Δειγματ. 

Επιπλ. 
Τμήμ. 

1 Λύκειο Αγίου Αντωνίου 5 1 Α3 Α1 

2 Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 9 2 Α2  Α8 Α4 

3 Λύκειο Πολεμιδιών 6 2 Α3  Α6 Α5 

4 Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα  6 2 Α2  Α6 Α3 

5 Λύκειο Αγίου Ιωάννη 7 2 Α1  Α4 Α2 

6 Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 9 2 Α2  Α9 Α6 

7 Λανίτειο Λύκειο  12 3 Α1, Α5, Α7 Α3 

8 Λύκειο Αγίας Φυλάξεως  9 2 Α1  Α4 Α7 

9 Λύκειο Αγίου Νικολάου 9 2 Α3  Α9 Α6 

10 Λύκειο Λινόπετρας  8 2 Α2  Α5 Α4 

11 Α’ Τεχνική Λεμεσού 8 2 ΘΚΓ1, Μ1Α  

12 Β’ Τεχνική Λεμεσού 6 2 Ε1,  ΘΗ1β  

13 Γ’ Τεχνική Λεμεσού  13 3 ΑΘ1,  ΑΗ1  

14 Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού 2 1 Α2 Α1 

15 Γυμνάσιο Λεμύθου  1 1 Α1  

Πίνακας 1: Λύκεια της Επαρχίας Λεμεσού, αντίστοιχα τμήματα που έχει το κάθε Λύκειο στη Α Λυκείου, αριθμός 
τμημάτων που πήραμε για τη δειγματοληψία και συγκεκριμένα τμήματα που κληρώθηκαν για τη δειγματοληψία. 
Επιπλέον για κάθε σχολείο κληρώθηκε ένα τμήμα περισσότερο σε περίπτωση που κάποιο από τα τμήματα που θέλαμε 
να δώσουμε τα ερωτηματολόγια δεν μπορούσε την συγκεκριμένη ώρα. Το επιπλέον τμήμα χρησιμοποιήθηκε σε 3 
σχολεία.    

Αφού τελειώσαμε με την δειγματοληψία προχωρήσαμε με την κωδικοποίηση 
τους στο πρόγραμμα SPSS (Νικολάου, 2014, Αντωνίου, 2014, SPSS instruction 
manual 1998). Αφού περάστηκαν όλα τα ερωτηματολόγια είδαμε ότι πήραμε 507 
απαντημένα ερωτηματολόγια 
(απορρίφθηκαν 9 
ερωτηματολόγια που δεν ήταν 
σωστά συμπληρωμένα), σε 
ένα ποσοστό 49,7% αγοριών 
και 50,3% κοριτσιών. Οι 
μαθητές όπως μπορούμε να 
δούμε στο διπλανό 
ραβδόγραμμα, προέρχονταν 
από όλες τις περιοχές της 
επαρχίας Λεμεσού με το 
50,3% των μαθητών να μένουν 
στην πόλη της Λεμεσού, το 
28% στα προάστια της 
Λεμεσού και οι υπόλοιποι σε 
χωριά. Μέσα από αυτήν την 
περιγραφή της δειγματοληψίας 
μπορεί κανείς να αποφανθεί 
ότι το δείγμα μας είναι όντος 
τυχαίο και μεγάλο σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών της Α’ Λυκείου και άρα 
τα οποιαδήποτε αποτελέσματα μπορούν να γενικευτούν για όλους τους μαθητές 
της Α’ Λυκείου των Δημόσιων Σχολείων της Επαρχίας Λεμεσού.   
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Αποτελέσματα  
Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 30 ερωτήσεις δηλώσεις που είχαν σαν στόχο 
την μελέτη 10 κοινωνικό – ψυχολογικών παραγόντων (Νικολάου, 2014, 
Αντωνίου, 2014). Οι 10 παράγοντες που μελετήθηκαν ήταν:  
Π1: επιθυμία για βελτίωση της στοματικής υγιεινής (F1),  
Π2: οδοντιατρικό άγχος (F2),  
Π3: εξάρτηση από τα κολατσιά (F3),  
Π4: βούρτσισμα των δοντιών (F4),  
Π5: επιμονή και προσπάθεια για αυτό που κάνουν (F5),  
Π6: ανησυχία για τον αριθμό της τερηδόνας (F6), 
Π7: οι προσδοκίες των επιδράσεων του φθορίου (F7),  
Π8: κοινωνικότητα (F8),  
Π9: η αναβολή της επίσκεψης στον οδοντίατρο (F9),  
Π10: η παραίτηση της οδοντιατρικής φροντίδας και η ανάπτυξη της τερηδόνας 
(F10). 
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει μια περιγραφική μελέτη των δέκα αυτών παραγόντων 
με τις ερωτήσεις που σχετίζονται για τον κάθε παράγοντα. Συγκεκριμένα στην 
ανάλυση που ακολουθεί οι απαντήσεις των μαθητών κωδικοποιήθηκαν ως 
ακολούθως:  
1. Συμφωνώ απόλυτα,  
2. Συμφωνώ,  
3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 
4. Διαφωνώ,  
5. Διαφωνώ απόλυτα 
 Στον πίνακα 2 φαίνονται σε ποσοστά όλες οι απαντήσεις των μαθητών για τη 
κάθε ερώτηση, χωρισμένες ανά παράγοντα.  
Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των αγοριών και των κοριτσιών (με 
την εμφάνιση του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης)  σε κάθε ερώτηση για 
σκοπούς συγκριτικής μελέτης σε σχέση με τις απαντήσεις που δίνουν τα αγόρια 
και τα κορίτσια σε όλες τις ερωτήσεις χωρισμένες ανά παράγοντα.  
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα των απαντήσεων του δείγματος σε ποσοστά. Οι αριθμοί αντιστοιχούν στις απαντήσεις των μαθητών.  
Παράγοντας Ερώτηση 1 2 3 4 5 

Π1: Επιθυμία για 
βελτίωση της 
στοματικής υγιεινής 
(F1) 

12.  Θα ήθελα να μάθω τον καλύτερο τρόπο για να βουρτσίζω τα 
δόντια μου 

38,2 31,0 17,2 8,2 5,4 

18. Αισθάνομαι ότι η κατάσταση των δοντιών μου παίζει σημαντικό 
ρόλο στην καθημερινή ζωή 

41,4 30,9 15,5 7,4 4,8 

22. Θέλω να ξέρω πώς να χρησιμοποιώ το οδοντικό νήμα σωστά 27,0 31,0 25,0 8,2 8,8 

24. Θα ήθελα να χρησιμοποιώ τσίχλες ή στοματικό spray για να 
βελτιωθεί η αναπνοή μου 

25,5 26,3 29,3 11,0 8,0 

28. Θέλω να ξέρω τι πιθανότητές  έχω για να εμφανίσω τερηδόνα 30,7 31,9 25,7 7,0 4,8 

30. Νιώθω ότι είναι της μόδας να έχω ωραία δόντια 33,3 18,5 28,3 8,1 11,8 

Π2: Οδοντιατρικό 
άγχος (F2),  

15. Γίνομαι νευρικός την ημέρα πριν από την επίσκεψη στον 
οδοντίατρο 

7,8 11,9 22,7 23,7 34,0 

21. Στην αίθουσα αναμονής του οδοντιατρείου ανησυχώ σχετικά με 
την οδοντιατρική φροντίδα που θα μου παρασχεθεί 

11,2 18,0 27,1 22,2 21,6 

27. Δε νιώθω άνετα κατά τη διάρκεια του οδοντιατρικού ελέγχου  στο 
σχολείο 

11,3 17,7 33,0 18,9 19,1 

Π3: Εξάρτηση από 
τα κολατσιά (F3)  
 

14. Τρώω πολύ συχνά πάρα πολλά σνακ, σε σημείο που δεν είμαι σε 
θέση να τρώω πλήρες γεύματα 

8,8 16,1 23,9 29,5 21,7 

20. Έχω την τάση να τρώω σνακ στον ελεύθερο μου χρόνο  16,7 22,7 28,2 20,1 12,3 

26. Σε πολλές περιπτώσεις μου δίδεται η ευκαιρία να τρώω πρόχειρα 
φαγητά στο σπίτι ή εκτός 

21,2 29,6 33,0 9,8 6,4 

Π4: Βούρτσισμα 
των δοντιών (F4) 

4. Συχνά μετά το βούρτσισμα ελέγχω τα δόντια μου στον καθρέφτη  50,2 27,4 10,4 5,0 7,0 

9. Βουρτσίζω κάθε ένα από τα δόντια μου προσεκτικά 18,0 31,0 28,8 15,0 7,2 

11. Ο οδοντίατρός μου λέει ότι βουρτσίζω πολύ καλά τα δόντια μου 23,8 29,8 31,0 8,2 7,2 

Π5: Επιμονή και 
προσπάθεια για 
αυτό που κάνουν 
(F5) 

17. Συχνά, όταν αρχίζω κάτι, ποτέ δεν το τελειώνω π.χ. θεραπείες 6,9 9,7 25,1 26,7 31,7 

23. Προσπαθώ να είμαι επίμονος/η σε αυτό που κάνω π.χ. θεραπείες 24,2 32,3 30,7 6,6 6,0 

29. Συνεχίζω να κάνω πράγματα, ακόμα και αν αυτά είναι δύσκολα 
π.χ. θεραπείες 

23,1 34,1 26,3 9,4 7,0 

Π6: Ανησυχία για 
τον αριθμό της 
τερηδόνας (F6) 

1. Είχα πολλή τερηδόνα όταν ήμουν νεότερος/η 4,6 10,9 22,1 25,4 37,0 

6. Μετά τη φροντίδα από τον οδοντίατρο, σχηματίζονται στα δόντια 
μου νέες κοιλότητες τερηδόνας 

3,8 7,0 31,1 24,8 33,3 

16. Θα ήθελα ο οδοντίατρος να μου τοποθετήσει προληπτικές 
εμφράξεις (σφραγίσματα για προστασία των δοντιών) για την 
πρόληψη της τερηδόνας 

7,8 19,8 32,1 20,0 20,2 

Π7: Οι προσδοκίες 
των επιδράσεων 
του φθορίου (F7) 

3. Νομίζω ότι η οδοντόκρεμα με φθόριο κάνει καλό στα ούλα 21,2 22,8 45,0 6,3 4,8 

8. Νομίζω ότι οι θεραπείες με φθόριο προλαμβάνουν την τερηδόνα 11,6 29,0 46,2 8,2 5,0 

Π8: Κοινωνικότητα 
(F8) 

5. Αισθάνομαι ότι είμαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος όταν έχω καλή 
στοματική υγιεινή 

45,8 24,8 18,8 4,8 5,8 

10. Όταν μου χαμογελάσουν προσπαθώ να χαμογελάσω πίσω χωρίς 
να ντρέπομαι και να έχω κάποιο πρόβλημα 

41,9 26,6 16,5 9,5 5,6 

Π9: η αναβολή της 
επίσκεψης στον 
οδοντίατρο (F9) 

2. Αναβάλλω την επίσκεψη στον οδοντίατρο μέχρι να έχω πονόδοντο 11,0 14,1 21,9 23,1 29,9 

7. Πηγαίνω στον οδοντίατρο μου όταν ο σχολικός οδοντίατρος 
βρίσκει μια κοιλότητα τερηδόνας στο στόμα μου 

13,5 19,1 23,5 15,1 28,8 

Π10: η παραίτηση 
της οδοντιατρικής 
φροντίδας και η 
ανάπτυξη της 
τερηδόνας (F10). 

13. Είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί/ θεραπευτεί μια κοιλότητα 
τερηδόνας σε πρώιμο στάδιο με το βούρτσισμα 

16,0 23,0 44,1 9,8 7,0 

19. Νιώθω ότι οι κοιλότητες τερηδόνας είναι αδύνατο να 
προληφθούν 

5,1 11,4 41,7 24,0 17,9 

25. Μερικοί άνθρωποι έχουν δόντια που προσλαμβάνουν 15,6 21,9 45,1 9,1 8,3 
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ευκολότερα τερηδόνα 

 

Συζήτηση στα αποτελέσματα  
 

Π1: Επιθυμία για βελτίωση της στοματικής υγιεινής  
Στις ερωτήσεις που χαρακτηρίζουν αυτό τον παράγοντα, το μεγαλύτερο ποσοστό 
των μαθητών απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα, πράγμα που δείχνει την έντονη 
επιθυμία τους για καλύτερη στοματική υγιεινή. Οι μαθητές ενδιαφέρονται στην 
ενημέρωση για τη βελτίωση της στοματικής υγιεινής ενώ οι απόψεις διίστανται 
για τη χρήση προϊόντων για βελτίωση της αναπνοής. Στην ερώτηση για το αν 
είναι της μόδας να έχω ωραία δόντια παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό 
απάντησε θετικά ένα σημαντικό ποσοστό απάντησε ότι ούτε διαφωνεί ούτε 
συμφωνεί καθώς και ότι διαφωνεί. 
 
Π2: Οδοντιατρικό άγχος.  
Στις ερωτήσεις αυτού του παράγοντα σχετικά με το οδοντιατρικό άγχος, τα 
μεγαλύτερα ποσοστά των μαθητών έδειξαν ότι δεν δείχνουν να έχουν άγχος η 
σχετική νευρικότητα πριν την επίσκεψη στον οδοντίατρο ή την οδοντιατρική 
φροντίδα. Στην ερώτηση για το αν θα νιώθουν άνετα κατά τη διάρκεια του 
οδοντιατρικού ελέγχου στο σχολείο, οι μαθητές συμφωνούν παρόλο που το 
μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Αυτό 
συμβαίνει κυρίως επειδή σε πολλά λύκεια στη χώρα  μας, αν όχι όλα, δεν 
παρέχεται οδοντιατρικός έλεγχος. 
 
Π3. Εξάρτηση από κολατσιά 
Σ’ αυτές τις ερωτήσεις τα ποσοστά έδειξαν ότι οι μαθητές έχουν πολλές ευκαιρίες 
να τρώνε σνακ και πρόχειρα φαγητά, παρόλα αυτά πολλοί από αυτούς δεν τα 
χρησιμοποιούν ως υποκατάστατο  ενός πλήρους γεύματος. Για παράδειγμα στην 
ερώτηση ‘τρώω πολύ συχνά σνακ σε σημείο που δεν είμαι σε θέση να τρώω 
πλήρες γεύματα’ το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πως διαφωνεί. Επίσης στην 
ερώτηση ‘σε πολλές περιπτώσεις μου δίνετε η ευκαιρία να τρώω πρόχειρα 
φαγητά στο σπίτι ή εκτός’ το σχεδόν μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πως 
συμφωνεί ενώ το μεγαλύτερο πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, πιθανότατα 
από μη κατανόηση της ερώτησης. 
 
Π4. Βούρτσισμα δοντιών 
Στις ερωτήσεις σχετικά με το βούρτσισμα των δοντιών τα ποσοστά έδειξαν ότι οι 
μαθητές σ’ αυτήν την ηλικία ενδιαφέρονται για την κατάσταση των δοντιών τους 
για αυτό και τα βουρτσίζουν. Στην ερώτηση για το αν κοιτάζουν τα δόντια τους 
στον καθρέπτη μετά το βούρτσισμα, οι μισοί από τους μαθητές σύμφωνα με τα 
ποσοστά συμφωνούν απόλυτα, πράγμα που δείχνει το ενδιαφέρον τους για την 
υγεία των δοντιών τους. 
 
Π5. Επιμονή και προσπάθεια για αυτό που κάνουν 
Σ’ αυτόν το παράγοντα τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα. Τα μεγαλύτερα 
ποσοστά έδειξαν ότι οι μαθητές όταν αρχίζουν κάτι το τελειώνουν, είναι επίμονοι 
σε αυτό που κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν πράγματα που μπορεί να είναι 
δύσκολα. Αυτό συμβαίνει συνήθως με την πίεση του γιατρού ή  των γονιών.  Για 
παράδειγμα όταν ο γιατρός λέει στον ασθενή πως έχει άσχημη αναπνοή τότε 
αυτός πείθεται πως πρέπει να λάβει μέτρα για να καταπολεμήσει το πρόβλημα 
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του. Αυτό αν και  μπορεί να γίνει μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αυτό που 
έχει αναλάβει πείθεται να το τελειώσει. Γενικότερα, σύμφωνα με τη γενικότερη 
κατάσταση οι μαθητές σε αυτή την ηλικία ολοκληρώνουν για παράδειγμα μια 
εργασία κυρίως από πίεση των γονιών τους. 
 
Π6. Ανησυχία για τον αριθμό της τερηδόνας 
Πολλά παιδιά μέσα από αυτές της ερωτήσεις έδειξαν ότι δεν είναι ενημερωμένα 
για το τι είναι η τερηδόνα. Οι περισσότεροι μαθητές έδειξαν άρνηση για την 
ύπαρξη τερηδόνας στα δόντια τους όταν ήταν νεότεροι ή μετά τη φροντίδα στον 
οδοντίατρο. Στην ερώτηση για το αν θα ήθελαν ο οδοντίατρος να τους 
τοποθετήσει προληπτικές εμφράξεις για την προστασία των δοντιών, το 
μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, αποτέλεσμα 
πιθανής άγνοιας ή έλλειψης ενημέρωσης σχετικά με το τι είναι οι προληπτικές 
εμφράξεις. Παρόλα αυτά, τα επόμενα μεγαλύτερα ποσοστά απάντησαν πως 
διαφωνούν δηλαδή δεν θα ήθελαν να τοποθετήσουν αυτές της εμφράξεις.Η 
σχετική άγνοια μπορεί να οφείλεται στο ότι οι μαθητές δεν κάνουν τόσες 
προληπτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο ώστε να ενημερώνονται κατάλληλα 
αλλά και από την έλλειψη  ενημέρωσης από τα σχολεία. 
 
Π7. Προσδοκίες των επιδράσεων του φθορίου 
Στις δύο αυτές ερωτήσεις αυτού του παράγοντα, τα περισσότερα παιδία πάλι 
έδειξαν να μη γνωρίζουν τι είναι το φθόριο. Αυτό φάνηκε και στα αποτελέσματα 
που στις ερωτήσεις για το αν η οδοντόκρεμα με φθόριο κάνει καλό στα ούλα και 
αν νομίζουν ότι οι θεραπείες με φθόριο προλαμβάνουν την τερηδόνα, τα 
μεγαλύτερα ποσοστά, σχεδόν οι μισοί από τους μαθητές, απάντησαν ότι ούτε 
συμφωνούν ούτε διαφωνούν πράγμα που δείχνει ξανά την άγνοια τους σχετικά 
με τη σημασία του φθορίου για τα δόντια. Το δεύτερο πιο μεγάλο ποσοστό 
επιβεβαιώνει τη σημασία του φθορίου από τους μαθητές αν και στην ερώτηση για 
το αν το φθόριο βοηθά στην υγεία των ούλων όταν το δεύτερο μεγαλύτερο 
ποσοστό απάντησε ότι συμφωνεί. Αυτό δεν ισχύει διότι το φθόριο αντιδρά μόνο 
με τις ουσίες του δοντιού όπου ενισχύει το εξωτερικό του περίβλημα ή αλλιώς την 
αδαμαντίνη κάνοντας την πιο σκληρή. Πιο αναλύτικά το εξωτερικό των δοντιών ή 
η αδαμαντίνη αποτελείται από την χημική ουσία υδροξυαπατίτη. Με την ένωση 
της με το φθόριο μετατρέπετε σε φθοριοαπατίτη μια πιο σκληρή ουσία 
(Ηροδότου, 2014). 
 
Π8. Κοινωνικότητα 
Οι μαθητές σ’ αυτόν τον τομέα έδειξαν ότι η στοματική τους υγιεινή παίζει 
σημαντικό ρόλο στη κοινωνική τους ζωή. Στην ερώτηση εάν αισθάνονται πιο 
ευτυχισμένοι άνθρωποι όταν έχουν καλή στοματική υγιεινή, σχεδόν οι μισοί από 
τους μαθητές απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο 
ποσοστό συμφωνεί. Αυτό δείχνει πως σ’ αυτή την ηλικία των ερωτηθέντων η 
στοματική υγιεινή είναι αρκετά σημαντική στην ευτυχία του ατόμου. Στην 
ερώτηση ‘όταν μου χαμογελάσουν προσπαθώ να χαμογελάσω πίσω χωρίς να 
ντρέπομαι και να έχω κάποιο πρόβλημα’ επίσης οι μισοί σχεδόν από τους 
μαθητές απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα και το δεύτερο μεγαλύτερο επίσης 
ποσοστό συμφωνούν, πράγμα που δείχνει ότι οι περισσότεροι παρόλα αυτά δεν 
έχουν πρόβλημα με το χαμόγελό τους. Σύμφωνα όμως με τη λογική που 
κυριαρχεί, τα παιδιά είναι λογικό η κακή κατάσταση των δοντιών τους να έχει 
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παρεμβολές στην προσωπικότητά τους. Πολλά παιδιά βλέπουμε να κρύβουν το 
χαμόγελο τους και κατά συνέπεια να χάννουν την αυτοπεποίθηση τους. 
 
Π9.     Η αναβολή της επίσκεψης στον οδοντίατρο 
Στην ερώτηση εάν ‘αναβάλλουν την επίσκεψη στον οδοντίατρο όταν έχουν 
πονόδοντο’ το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα. Αυτό 
δείχνει όπως είδαμε και στον προηγούμενο παράγοντα σχετικά με το 
οδοντιατρικό άγχος ότι οι μαθητές δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τις 
επίσκεψης στον οδοντίατρο πόσο μάλλον όταν βρίσκονται σε πόνο. Στην 
ερώτηση ‘πηγαίνω στον οδοντίατρο μου όταν ο σχολικός οδοντίατρος βρίσκει μια 
κοιλότητα τερηδόνας στο στόμα μου’ το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι 
διαφωνεί απόλυτα. Αυτό όπως και σε προηγούμενες ερωτήσεις σχετικά με τον 
σχολικό οδοντίατρο είναι ασαφές γιατί τα λύκεια της Λεμεσού δεν παρέχουν 
σχολικό οδοντίατρο ενώ ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι ούτε 
συμφωνεί ούτε διαφωνεί πιθανότατα για τον ίδιο λόγο. Η αναβολή στην επίσκεψη 
για τον οδοντίατρο γενικα, ειδικότερα σ’ αυτή την ηλικία είναι περιορισμένη γιατί 
συνήθως υπάρχει η πίεση από τους γονείς. Οι γονείς είναι συνήθως πιο 
ευαίσθητοι στα θέματα σχετικά με τα παιδιά τους γι’ αυτό και δεν υπάρχει 
ιδιαίτερο πρόβλημα σ’ αυτό το τομέα. 
 
Π10. Η παραίτηση της οδοντιατρικής φροντίδας και η ανάπτυξη της 
τερηδόνας 
Πάλι σε αυτό τον παράγοντα είχαμε ασαφείς απαντήσεις λόγο της άγνοιας των 
μαθητών σχετικά με την τερηδόνα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά, σχεδόν οι μισοί, 
από τους μαθητές απάντησαν και στις τρεις ερωτήσεις αυτού του παράγοντα 
‘ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ’. Για παράδειγμα στην ερώτηση ‘νιώθω ότι οι 
κοιλότητες τερηδόνας είναι αδύνατο να προληφθούν’, οι περισσότερες 
απαντήσεις ήταν ουδέτερες ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό διαφωνούσε, 
μια πιο λογική απάντηση. Στις επόμενες επίσης ερωτήσεις αν και διαφαίνεται ότι 
οι μαθητές δεν είναι καλά ενημερωμένοι, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό 
επέλεγε τη πιο λογική απάντηση. 
 
Τα μικρά ποσοστά απαντήσεων που βρέθηκαν σε μερικές ερωτήσεις στις οποίες 
δεν είναι και τόσο λογικά είναι πιθανότατα από μαθητές που δεν πρόσεχαν τις 
ερωτήσεις ή έβαζαν τυχαία απάντηση. 
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Πίνακας 3: Σύγκριση των μέσων όρων των απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

 Φύλο  

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Π1: Επιθυμία για βελτίωση της στοματικής υγιεινής (F1) 

12. Θα ήθελα να μάθω τον καλύτερο τρόπο για να βουρτσίζω τα δόντια μου Αγόρι 232 2,20 1,131 ,074 

Κορίτσι 236 2,01 1,180 ,077 

18. Αισθάνομαι ότι η κατάσταση των δοντιών μου παίζει σημαντικό ρόλο 
στην καθημερινή ζωή  

Αγόρι 233 2,24 1,130 ,074 

Κορίτσι 233 1,85 1,102 ,072 

22. Θέλω να ξέρω πώς να χρησιμοποιώ το οδοντικό νήμα σωστά  Αγόρι 233 2,57 1,223 ,080 

Κορίτσι 236 2,24 1,205 ,078 

24. Θα ήθελα να χρησιμοποιώ τσίχλες ή στοματικό spray για να βελτιωθεί η 
αναπνοή μου 

Αγόρι 233 2,59 1,215 ,080 

Κορίτσι 236 2,37 1,169 ,076 

28. Θέλω να ξέρω τι πιθανότητες έχω για να εμφανίσω τερηδόνα Αγόρι 234 2,30 1,118 ,073 

Κορίτσι 233 2,17 1,092 ,072 

30. Νιώθω ότι είναι της μόδας να έχω ωραία δόντια Αγόρι 231 2,55 1,301 ,086 

Κορίτσι 230 2,37 1,337 ,088 

Π2: Οδοντιατρικό άγχος (F2) 

15. Γίνομαι νευρικός την ημέρα πριν από την επίσκεψη στον οδοντίατρο  Αγόρι 232 3,57 1,301 ,085 

Κορίτσι 239 3,76 1,198 ,077 

21. Στην αίθουσα αναμονής του οδοντιατρείου ανησυχώ σχετικά με την 
οδοντιατρική φροντίδα που θα μου παρασχεθεί  

Αγόρι 232 3,26 1,273 ,084 

Κορίτσι 237 3,30 1,308 ,085 

27. Δε νιώθω άνετα κατά τη διάρκεια του οδοντιατρικού ελέγχου στο σχολείο  Αγόρι 232 3,20 1,222 ,080 

Κορίτσι 233 3,15 1,298 ,085 

Π3: Εξάρτηση από τα κολατσιά (F3)  
14. Τρώω πολύ συχνά πάρα πολλά σνακ, σε σημείο που δεν είμαι σε θέση να 
τρώω πλήρες γεύματα 

Αγόρι 232 3,38 1,256 ,082 

Κορίτσι 238 3,44 1,216 ,079 

20. 'Έχω την τάση να τρώω σνακ στον ελεύθερο μου χρόνο  Αγόρι 233 2,97 1,262 ,083 

Κορίτσι 233 2,77 1,262 ,083 

26. Σε πολλές περιπτώσεις μου δίνεται η ευκαιρία να τρώω πρόχειρα φαγητά Αγόρι 234 2,46 1,169 ,076 

Κορίτσι 234 2,56 1,064 ,070 

Π4: Βούρτσισμα των δοντιών (F4) 

4. Συχνά μετά το βούρτσισμα ελέγχω τα δόντια μου στον καθρέφτη Αγόρι 233 2,00 1,196 ,078 

Κορίτσι 237 1,79 1,202 ,078 

9. Βουρτσίζω κάθε ένα από τα δόντια μου προσεκτικά Αγόρι 232 2,73 1,154 ,076 

Κορίτσι 237 2,51 1,141 ,074 

11. Ο οδοντίατρος μου λέει ότι βουρτσίζω πολύ καλά τα δόντια μου Αγόρι 233 2,56 1,143 ,075 

Κορίτσι 236 2,29 1,096 ,071 

Π5: Επιμονή και προσπάθεια για αυτό που κάνουν (F5) 
17. Συχνά, όταν αρχίζω κάτι ποτέ δεν το τελειώνω π.χ. θεραπείες  Αγόρι 231 3,47 1,229 ,081 

Κορίτσι 234 3,88 1,166 ,076 

23. Προσπαθώ να είμαι επίμονος/η και συνεπής σε αυτό που κάνω π.χ. 
θεραπείες 

Αγόρι 230 2,43 1,046 ,069 

Κορίτσι 236 2,29 1,127 ,073 

29. Συνεχίζω να κάνω πράγματα, ακόμα και αν αυτά είναι δύσκολα π.χ. 
θεραπείες 

Αγόρι 233 2,59 1,119 ,073 

Κορίτσι 233 2,30 1,168 ,077 

Π6: Ανησυχία για τον αριθμό της τερηδόνας (F6) 
1. Είχα πολλή τερηδόνα όταν ήμουν νεώτερος/η Αγόρι 236 3,74 1,243 ,081 

Κορίτσι 237 3,89 1,081 ,070 

6. Μετά την φροντίδα από τον οδοντίατρο, σχηματίζονται στα δόντια μου 
νέες κοιλότητες τερηδόνας 

Αγόρι 231 3,60 1,129 ,074 

Κορίτσι 237 3,93 1,045 ,068 

16.  Θα ήθελα ο οδοντίατρος να μου τοποθετήσει προληπτικές εμφράξεις Αγόρι 234 3,23 1,164 ,076 
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(σφραγίσματα για προστασία των δοντιών) για την πρόληψη της τερηδόνας   
 

Κορίτσι 233 3,29 1,249 ,082 

 Φύλο  

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Π7: Οι προσδοκίες των επιδράσεων του φθορίου (F7) 

3. Νομίζω ότι η οδοντόκρεμα με φθόριο κάνει καλό στα ούλα Αγόρι 230 2,52 1,052 ,069 

Κορίτσι 236 2,51 1,042 ,068 

8. Νομίζω ότι οι θεραπείες με φθόριο προλαμβάνουν την τερηδόνα Αγόρι 232 2,67 ,919 ,060 

Κορίτσι 236 2,71 1,008 ,066 

Π8: Κοινωνικότητα (F8) 

5. Αισθάνομαι ότι είμαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος όταν έχω καλή 
στοματική υγιεινή 

Αγόρι 236 2,14 1,137 ,074 

Κορίτσι 237 1,84 1,167 ,076 

10. Όταν μου χαμογελάσουν προσπαθώ να χαμογελάσω πίσω χωρίς να 
ντρέπομαι και να έχω κάποιο πρόβλημα 

Αγόρι 233 2,36 1,221 ,080 

Κορίτσι 239 1,83 1,106 ,072 

Π9: Η αναβολή της επίσκεψης στον οδοντίατρο (F9) 

2. Αναβάλλω την επίσκεψη στον οδοντίατρο μέχρι να έχω πονόδοντο Αγόρι 234 3,37 1,340 ,088 

Κορίτσι 238 3,64 1,297 ,084 

7. Πηγαίνω στον οδοντίατρο μου όταν ο σχολικός οδοντίατρος βρίσκει μια 
κοιλότητα τερηδόνας στο στόμα μου 

Αγόρι 234 3,17 1,282 ,084 

Κορίτσι 238 3,39 1,482 ,096 

Π10: Η παραίτηση της οδοντιατρικής φροντίδας και η ανάπτυξη της τερηδόνας (F10). 
13. Είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί/θεραπευτεί μια κοιλότητα τερηδόνας σε 
πρώιμο στάδιο με το βούρτσισμα 

Αγόρι 233 2,67 1,013 ,066 

Κορίτσι 234 2,72 1,137 ,074 

19. Νιώθω ότι οι κοιλότητες τερηδόνες είναι αδύνατο να προληφθούν  Αγόρι 228 3,24 1,045 ,069 

Κορίτσι 234 3,53 1,020 ,067 

25. Μερικοί άνθρωποι έχουν δόντια που προσλαμβάνουν ευκολότερα 
τερηδόνα  

Αγόρι 228 2,71 1,075 ,071 

Κορίτσι 234 2,72 1,094 ,072 

Μέσα από το σχολιασμό θα καταλήξουμε σε κάποιες δηλώσεις στις οποίες 
υπάρχουν διαφορές μεταξύ αγοριών – κοριτσιών ώστε να προχωρήσουμε σε 
περαιτέρω ανάλυση για να δούμε αν μπορούμε να γενικεύσουμε στον πληθυσμό:  
 
Π1: Στον πρώτο παράγοντα που σχετίζετε με την επιθυμία για βελτίωση της 
στοματικής υγιεινής ο μέσος όρος όλων σχεδόν των απαντήσεων είναι κοντύτερα 
στο ‘συμφωνώ’ με ελαφρές αποκλίσεις στο ‘ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ’. Αυτό 
ισχύει στα αποτελέσματα και των δύο φύλων. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν 
και πάλι ότι ανεξάρτητα αυτή τη φορά και από το φύλο, η στοματική υγεία στη 
ζωή των εφήβων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους . Μια ελαφρά 
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων υπήρξε στη δήλωση: ‘Αισθάνομαι ότι η 
υγεία των δοντιών μου παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή’ που οι 
απαντήσεις των κοριτσιών έκλιναν περισσότερο προς την απάντηση ‘συμφωνώ 
απόλυτα’ ενώ των αγοριών στην ‘συμφωνώ’. Αυτό δείχνει ότι τα κορίτσια είναι 
λίγο πιο ευαίσθητα σε αυτά τα θέματα. 
 
Π2: Στον παράγοντα σχετικά με το οδοντιατρικό άγχος, ο μέσος όρος των 
απαντήσεων έκλινε περισσότερο στην ουδέτερη απάντηση με αποκλίσεις στο 
διαφωνώ. Όπως είδαμε και προηγουμένως αυτό δείχνει ότι οι μαθητές δεν έχουν 
κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ή φοβία σχετικά με την επίσκεψη στον οδοντίατρο και 
αυτό φάνηκε να ισχύει εξίσου και στα δύο φύλα. Στη δήλωση: ‘Δεν νιώθω άνετα 
κατά τη διάρκεια του οδοντιατρικού ελέγχου στο σχολείο’, ο μέσος όρος των 
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απαντήσεων δείχνει και πάλι ότι οι μαθητές ήταν ουδέτεροι λόγο της απουσίας 
σχολικού οδοντίατρου από τα σχολεία. 
 
 
 
Π3: Σ’ αυτόν το παράγοντα ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων δείχνει τα ίδια 
αποτελέσματα  με τον προηγούμενο σχολιασμό ποσοστών. Οι απαντήσεις των 
δύο φύλλων ήταν και πάλι πανομοιότυπες. Στη δήλωση: ‘Σε πολλές περιπτώσεις 
μου δίνεται η ευκαιρία να τρώω πρόχειρα φαγητά’ οι απαντήσεις ήταν 
πλησιέστερα στο ‘ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ’ και με απόκλιση στο ‘συμφωνώ’ 
όπως είδαμε και προηγουμένως. 
 
Π4: Σχετικά με το βούρτσισμα των δοντιών οι διαφορές μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών ήταν ελάχιστες. Στη δήλωση: ‘Συχνά μετά το βούρτσισμα ελέγχω τα 
δόντια μου στον καθρέφτη’, ο μέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών έδειχνε 
ακριβώς πως συμφωνούν ενώ τα κορίτσια απέκλιναν και λίγο προς το ‘συμφωνώ 
απόλυτα’.  Στην δήλωση: ‘Ο οδοντίατρος μου λέει ότι βουρτσίζω πολύ καλά τα 
δόντια μου’, τα αγόρια έκλιναν περισσότερο προς την ουδέτερη απάντηση ενώ τα 
κορίτσια προς τη ‘συμφωνώ’. 
 
Π5: Και πάλι σ’ αυτό τον παράγοντα δεν είχαμε σημαντική διαφορά μεταξύ των 
απαντήσεων των αγοριών και κοριτσιών. Τα κορίτσια έκλιναν σε μια απάντηση 
ενώ τα αγόρια έκλιναν περισσότερο προς την ουδέτερη απάντηση. 
 
Π6: Στον παράγοντα σχετικά με την ανησυχία για τον αριθμό της τερηδόνας 
βλέπουμε στη δήλωση  σχετικά με τις προληπτικές εμφράξεις βλέπουμε ότι ο 
μέσος όρος  των απαντήσεων και των δύο φύλων απάντησε ότι ούτε συμφωνεί 
ούτε διαφωνεί πράγμα που δείχνει πιθανότατα ότι και τα δύο φύλα δεν είναι 
ενημερωμένα για το τι είναι. 
 
Π7: Σχετικά με τις προσδοκίες των επιδράσεων του φθορίου τα αποτελέσματα 
ήταν και πάλι πανομοιότυπα. Ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν και για τα δύο 
φύλα πλησιέστερα στην ουδέτερη απάντηση που δείχνει και πάλι την άγνοια των 
μαθητών σχετικά με τη χρήση του φθορίου. 
 
Π8: Στον τομέα της κοινωνικότητας είχαμε κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Στη 
δήλωση: ‘Αισθάνομαι ότι είμαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος όταν έχω καλή 
στοματική υγιεινή’,  τα κορίτσια είχαν απαντήσεις κοντύτερα στο ‘συμφωνώ 
απόλυτα’ ενώ τα αγόρια στο ‘συμφωνώ’. Το ίδιο έγινε και στη δήλωση: ‘Όταν μου 
χαμογελάσουν προσπαθώ να χαμογελάσω πίσω χωρίς να ντρέπομαι ή να έχω 
κάποιο πρόβλημα’, τα κορίτσια ήταν πιο σίγουρα για την απάντηση τους 
επιλέγοντας ‘συμφωνώ απόλυτα’.  Συμπερασματικά αυτά δείχνει ότι η στοματική 
υγιεινή παίζει ελαφρά σημαντικότερο ρόλο στη κοινωνική ζωή των κοριτσιών απ’ 
ότι τον αγοριών. Παρόλ’ αυτά, ενώ οι κοπέλες στην προηγούμενη ερώτηση 
φαίνεται να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, στην επόμενη ερώτηση που 
σχολιάσαμε δεν θα έπρεπε να ανταποκριθούν στο χαμόγελο. Ίσως τα παιδιά να 
απάντησαν με αυτό τον τρόπο για να δείξουν θετικότητα. 
 
Π9: Στον τομέα σχετικά με την επίσκεψη στον οδοντίατρο, στη δήλωση: 
‘Αναβάλλω την επίσκεψη στον οδοντίατρο μέχρι να έχω πονόδοντο’, ο μέσος 



12 

 

όρος των απαντήσεων των αγοριών ήταν μεταξύ του ‘ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ’, με τις απαντήσεις των κοριτσιών να είναι πιο κοντά στο ‘διαφωνώ’. 
Στη δήλωση: ‘Πηγαίνω στον οδοντίατρο μου όταν ο σχολικός οδοντίατρος βρίσκει 
μια κοιλότητα τερηδόνας στο στόμα μου’, οι απαντήσεις ήταν πολύ κοντά στην 
ουδέτερη απάντηση με ελαφρά απόκλιση στο ‘διαφωνώ’ αφού όπως είπαμε στον 
προηγούμενο σχολιασμό, τα σχολεία δεν παρέχουν σχολικό οδοντίατρο. 
 
Π10: Σ’ αυτό τον παράγοντα, ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν πλησιέστερος 
στην ουδέτερη απάντηση λόγο άγνοιας σχετικά με την τερηδόνα όπως 
αναφέραμε σε προηγούμενο σχολιασμό. Στη δήλωση: ‘Νιώθω ότι οι κοιλότητες 
τερηδόνας είναι αδύνατο να προληφθούν οι απαντήσεις των κοριτσιών ήταν 
κοντύτερα στο ‘διαφωνώ’ σε αντίθεση με τα αγόρια.  
 
Μέσα από τη πιο πάνω συζήτηση μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν κάποιες 
ερωτήσεις που θα μπορούσαμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα (οι δηλώσεις 
που είναι έντονα μαυρισμένες στον πίνακα). Για να το κάνουμε αυτό μπορούμε 
να κάνουμε κάποιο τεστ έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να τις γενικεύσουμε 
στατιστικά.  
 
Έλεγχος Τ test για ανεξάρτητα δείγματα (Independent-sample t-test): Όταν 
δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των μετρήσεων στα δύο δείγματα/ομάδες. Ο 
έλεγχος Τ για ανεξάρτητα δείγματα χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των μέσων 
όρων δύο ομάδων που έχουν επιλεγεί ανεξάρτητα το ένα από το άλλο (τα 
υποκείμενα σε κάθε ομάδα διαφέρουν). Υπάρχουν δύο είδη ελέγχου τ για 
ανεξάρτητα δείγματα:  

 Ίσης διακύμανσης (equal variance)  
Ο έλεγχος Τ για ανεξάρτητα 
δείγματα με ίση διακύμανση 
χρησιμοποιείται όταν ο 
αριθμός των υποκειμένων σε 
κάθε ομάδα είναι ίσος ή η 
διακύμανση (variance) των 
δύο ομάδων είναι όμοια 
(πρέπει το επίπεδο σημαντικότητας στο «Levene τεστ» p >.05) 

 Διαφορετικής διακύμανσης (unequal variance).  
Ο έλεγχος Τ για ανεξάρτητα δείγματα με διαφορετική 
διακύμανση χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των 
υποκειμένων σε κάθε ομάδα είναι διαφορετικός ΚΑΙ η 
διακύμανση των δύο ομάδων είναι επίσης διαφορετική 
(πρέπει το επίπεδο σημαντικότητας στο «Levene τεστ» να 
είναι  p <.05)  
Τα δείγματα μας είναι ανεξάρτητα και θέλουμε να τα συγκρίνουμε έτσι επιλέξαμε 
να κάνουμε αυτό το t – test (Νικολάου, Αντωνίου, 2014) 
 
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται μόνο οι δηλώσεις που μπορούν να γενικευτούν οι 
διαφορές στο σύνολο των μαθητών. Συγκεκριμένα μέσα από αυτές τις δηλώσεις 
μπορούμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα σε όλο τον μαθητικό πληθυσμό.  
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Πίνακας 4: Δηλώσεις στις οποίες υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια και μπορούν να 
γενικευτούν σε όλους τους μαθητές  

 Φύλο  Mean 

Αναβάλλω την επίσκεψη στον οδοντίατρο μέχρι να έχω πονόδοντο Αγόρι 3,37 

Κορίτσι 3,64 

Αισθάνομαι ότι είμαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος όταν έχω καλή στοματική υγιεινή Αγόρι 2,14 

Κορίτσι 1,84 

Μετά την φροντίδα από τον οδοντίατρο, σχηματίζονται στα δόντια μου νέες κοιλότητες 
τερηδόνας 

Αγόρι 3,60 

Κορίτσι 3,93 

Βουρτσίζω κάθε ένα από τα δόντια μου προσεκτικά Αγόρι 2,73 

Κορίτσι 2,51 

Όταν μου χαμογελάσουν προσπαθώ να χαμογελάσω πίσω χωρίς να ντρέπομαι και να 
έχω κάποιο πρόβλημα 

Αγόρι 2,36 

Κορίτσι 1,83 

Ο οδοντίατρος μου λέει ότι βουρτσίζω πολύ καλά τα δόντια μου Αγόρι 2,56 

Κορίτσι 2,29 

Συχνά, όταν αρχίζω κάτι ποτέ δεν το τελειώνω π.χ. θεραπείες  Αγόρι 3,47 

Κορίτσι 3,88 

Αισθάνομαι ότι η κατάσταση των δοντιών μου παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή 
ζωή  

Αγόρι 2,24 

Κορίτσι 1,85 

Νιώθω ότι οι κοιλότητες τερηδόνες είναι αδύνατο να προληφθούν  Αγόρι 3,24 

Κορίτσι 3,53 

Θέλω να ξέρω πώς να χρησιμοποιώ το οδοντικό νήμα σωστά  Αγόρι 2,57 

Κορίτσι 2,24 

Συνεχίζω να κάνω πράγματα , ακόμα και αν αυτά είναι δύσκολα π.χ.  θεραπείες Αγόρι 2,59 

Κορίτσι 2,30 

Μέσα από τα αποτελέσματα του ελέγχου που κάναμε μπορούμε να καταλήξουμε 
στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα για όλους τους μαθητές της Α’ Λυκείου των 
Δημοσιών σχολείων  της επαρχίας Λεμεσού: 

 Τα αγόρια αναβάλουν πιο εύκολα από τα κορίτσια την επίσκεψη τους στον 
οδοντίατρο μέχρι να έχουν ένα πρόβλημα.  

 Τα κορίτσια είναι πιο ευτυχισμένα από τα αγόρια όταν νιώθουν ότι είναι 
καλή η στοματική τους υγιεινή. 

 Τα κορίτσια είναι πιο προσεκτικά από τα αγόρια στο βούρτσισμα των 
δοντιών . 

 Τα κορίτσια χαμογελούν πιο εύκολα από τα αγόρια σε ένα χαμόγελο αν 
νιώθουν καλά με το στόμα τους.  

 Τα κορίτσια είναι πιο επίμονα σε θεραπείες από τα αγόρια και συνεχίζουν 
να τις κάνουν όσο δύσκολες και να είναι.  

 Τα κορίτσια περισσότερο από τα αγόρια αισθάνονται ότι η κατάσταση των 
δοντιών τους παίζει σημαντικό ρόλο στην προσωπική τους ζωή.  

 Τα κορίτσια θέλουν περισσότερο να ξέρουν το σωστό τρόπο για να 
φροντίζουν τα δόντια τους με το οδοντικό νήμα.  

 Τα αγόρια έχουν περισσότερο άγχος από τα κορίτσια σε σχέση με τις 
κοιλότητες τερηδόνας.  
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Γενικό συμπέρασμα:   
Μέσα από τη συνολική έρευνα που έχουμε κάνει μπορούμε να καταλήξουμε στο 
πιο κάτω γενικό συμπέρασμα:  
Γενικότερα θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε ότι οι μαθητές σε αυτή την ηλικία, 
σύμφωνα με τα δεδομένα μας, δεν έχουν και κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με την 
επίσκεψη στον οδοντίατρο παρόλο που την πρωτοβουλία γι’ αυτούς παίρνουν οι 
γονείς. Επίσης, μέσα από τις ερωτήσεις βλέπουμε αρκετά καθαρά ότι υπάρχει 
έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το θέμα μας. Ακόμη, έχουμε καταλήξει στο ότι στη 
σημερινή κοινωνία η στοματική υγιεινή παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο και για τα 
δύο φύλα. Πιο συγκεκριμένα τα κορίτσια δείχνουν να είναι πιο ευαίσθητα με το 
θέμα και πιο προσεχτικά σχετικά με την υγιεινή των δοντιών τους.  
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Παράρτημα 1: Απαντητική Επιστολή και έγκριση από την Υπηρεσία 
Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας 

 



16 

 

 



17 

 

 



18 

 

 
 
 
 



19 

 

Παράρτημα 2: Αρχικό και Τελικό ερωτηματολόγιο μετά τις συνεντεύξεις  

Αρχικό Ερωτηματολόγιο 

Αγαπητοί συμμαθητές στα πλαίσια της προσπάθειας μας για μια έρευνα που θα κάνουμε 

σε σχέση με την στοματική υγιεινή των εφήβων της Α Λυκείου στα σχολεία της 

Λεμεσού, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε έτσι ώστε να τελειοποιήσουμε το πιο κάτω 

ερωτηματολόγιο. Στη κάθε ερώτηση θα πρέπει να κυκλώσετε το νούμερο που σας 

εκφράζει προσωπικά. Επειδή σε αυτή την περίπτωση είσαστε αν θέλετε αυτοί που θα μας 

καθοδηγήσουν για περαιτέρω βελτίωση του ερωτηματολογίου μας σε κάθε δήλωση 

έχουμε αφήσει κενό έτσι ώστε αν κάτι δεν καταλαβαίνεται να το σημειώσετε για να 

μπορέσουμε να βελτιώσουμε  το ερωτηματολόγιο μας.  

Οι αριθμοί που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από 

μέρους σας: 
1. Συμφωνώ απόλυτα 
2. Συμφωνώ 
3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 
4. Διαφωνώ 
5. Διαφωνώ απόλυτα  

 

Θα πρέπει να κυκλώσετε την απάντηση που αντιστοιχεί στην δική σας δήλωση και να 

συμπληρώσετε οποιαδήποτε παρατήρηση μπορείτε να κάνετε για την ερώτηση. Αν δεν 

υπάρχουν παρατηρήσεις και η ερώτηση είναι ξεκάθαρη να το αφήσετε κενό. Σας 

ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας.  

 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση  
1.  Είχα πολλές τερηδόνα όταν ήμουν νεαρότερος/η 

Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5  

2.  Αναβάλλω την επίσκεψη στον οδοντίατρο μέχρι να έχω πονόδοντο 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

3.  Νομίζω ότι η φθοριούχα οδοντόκρεμα κάνει καλό στα ούλα 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

4.  Συχνά μετά το βούρτσισμα ελέγχω τα δόντια μου σε καθρέφτη  
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

5.  Αισθάνομαι ότι είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

6.  Μετά την φροντίδα από τον οδοντίατρο, σχηματίζονται στα δόντια μου νέες 
κοιλότητες (τερηδόνες) 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

 
1   2   3    4   5 

7.  Πηγαίνω στον οδοντίατρο όταν ο (σχολικός) οδοντίατρος σχολείο βρίσκει 
μια κοιλότητα (τερηδόνα) στο στόμα μου 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

 
1   2   3    4   5 

8.  Νομίζω ότι οι θεραπείες με φθόριο προλαμβάνουν την τερηδόνα 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 
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Α/Α Δηλώσεις Απαντήσεις 
9.  Βουρτσίζω κάθε ένα από τα δόντια μου προσεκτικά 

Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

10.  Συνήθως,  σε ένα χαμόγελο προσπαθώ να ανταποκριθώ με ένα χαμόγελο 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

 
1   2   3    4   5 

11.  Ο οδοντίατρός μου λέει ότι βουρτσίζω πολύ καλά τα δόντια μου 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

12.  Θα ήθελα να μάθω τον καλύτερο τρόπο για να βουρτσίζω τα δόντια μου 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

13.  Είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί/ θεραπευτεί μια κοιλότητα(τερηδόνα) σε 
πρώιμο στάδιο με το βούρτσισμα 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

 
1   2   3    4   5 

14.  Τρώω πολύ συχνά πάρα πολλά σνακ, σε σημείο που δεν είμαι σε θέση να 
τρώγω γεύματα 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

 
1   2   3    4   5 

15.  Γίνομαι νευρικός την ημέρα πριν από την επίσκεψη στον οδοντίατρο 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

16.  Θα ήθελα ο οδοντίατρος να μου τοποθετήσει προληπτικές εμφράξεις 
(sealants) για την πρόληψη της τερηδόνας 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

 
1   2   3    4   5 

17.   Συχνά, όταν αρχίζω κάτι ποτέ δεν το τελειώνω 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

18.  Αισθάνομαι ότι η κατάσταση των δοντιών μου παίζει σημαντικό ρόλο στην 
καθημερινή ζωή 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

 
1   2   3    4   5 

19.  Νιώθω ότι οι κοιλότητες (τερηδόνες) είναι αδύνατο να προληφθούν 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

20.  Έχω την τάση να τρώγω σνακ στον ελεύθερο μου χρόνο  
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

21.  Στην αίθουσα αναμονής του οδοντιατρείου ανησυχώ σχετικά με την 
οδοντιατρική φροντίδα που θα μου παρασχεθεί 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

 
1   2   3    4   5 

22.  Θέλω να ξέρω πώς να χρησιμοποιώ το οδοντικό νήμα σωστά 
Παρατήρηση: …………………………………………………………… 

1   2   3    4   5 
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Α/Α Δηλώσεις Απαντήσεις 
23.  Προσπαθώ να είμαι επίμονος/η σε αυτό που κάνω 

Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

24.  Θα ήθελα να χρησιμοποιώ τσίχλες ή στοματικό spray για να βελτιωθεί η 
αναπνοή μου 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

 
1   2   3    4   5 

25.  Μερικοί άνθρωποι έχουν δόντια που τερηδονίζονται εύκολα 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

26.  Έχω πολλές ευκαιρίες να τρώγω πρόχειρα φαγητά στο σπίτι ή εκτός 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
 

1   2   3    4   5 

27.  Δε νιώθω άνετα κατά τη διάρκεια του περιοδικού οδοντιατρικού ελέγχου  
(στο σχολείο) 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

 
1   2   3    4   5 

28.  Θέλω να ξέρω τι πιθανότητές  έχω για να εμφανίσω τερηδόνα 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

29.  Συνεχίζω να κάνω πράγματα, ακόμα και αν αυτά είναι δύσκολα 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 

30.  Νιώθω ότι είναι της μόδας να έχω ωραία δόντια 
Παρατήρηση: …………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 

1   2   3    4   5 
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Αντιλήψεις των εφήβων της επαρχίας Λεμεσού σχετικά με την υγεία του 
στόματος 

Τελικό Ερωτηματολόγιο 

Επιδημιολογικές έρευνες από όλο τον κόσμο έχουν δείξει ότι, γενικά η συμπεριφορά 
των κοριτσιών απέναντι στη στοματική υγεία είναι θετικότερη από αυτή των 
αγοριών. 
Ωστόσο, το θέμα αυτό δεν έχει πλήρως διερευνηθεί και τα υπάρχοντα δεδομένα που 
σχετίζονται με τις απόψεις για την τερηδόνα και τις συνήθειες στοματικής υγιεινής 
είναι περιορισμένα. 
Επιπρόσθετα, μόνο λίγες προσπάθειες έχουν γίνει για να αξιολογηθεί η γενική 
αντίληψη των παιδιών σχολικής ηλικίας αναφορικά με την υγιεινή του στόματος. 
Επιπλέον, πολύ λίγα είναι γνωστά σχετικά με τους παράγοντες που ευθύνονται για 
τις αλλαγές στην συμπεριφορά των εφήβων. 
Η δική μας έρευνα ευελπιστεί να προσθέσει γνώση στο όλο ζήτημα. Διεξάγεται από 
ομάδα μαθητών του Λυκείου Αγίου Αντωνίου, σε συνεργασία με ομάδα οδοντιάτρων 
και με την υποστήριξη της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου.  
Στη κάθε ερώτηση θα πρέπει να κυκλώσετε το νούμερο που σας εκφράζει 
προσωπικά.  
 

Οι αριθμοί που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από 

μέρους σας: 

1. Συμφωνώ απόλυτα, 2. Συμφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 
4. Διαφωνώ, 5. Διαφωνώ απόλυτα 

 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας.  

 

Φύλο:  
1. αγόρι,  
2. κορίτσι. 

  
Τόπος: Διαμονής:  

1. Διαμένω μέσα στη πόλη της Λεμεσού κοντά στο κέντρο 
2. Διαμένω στη πόλη Λεμεσού στα περίχωρα  
3. Διαμένω σε χωριό σε απόσταση μικρότερη των30 χλμ από τη 

Λεμεσό  
4. Διαμένω σε χωριό σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χλμ από τη 

Λεμεσό  
 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση  

1.  Είχα πολλή τερηδόνα όταν ήμουν νεότερος/η 1   2   3    4   5  
2.  Αναβάλλω την επίσκεψη στον οδοντίατρο μέχρι να έχω πονόδοντο 1   2   3    4   5 
3.  Νομίζω ότι η οδοντόκρεμα με φθόριο κάνει καλό στα ούλα 1   2   3    4   5 
4.  Συχνά μετά το βούρτσισμα ελέγχω τα δόντια μου στον καθρέφτη  1   2   3    4   5 
5.  Αισθάνομαι ότι είμαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος όταν έχω καλή 

στοματική υγιεινή 
 
1   2   3    4   5 

6.  Μετά την φροντίδα από τον οδοντίατρο, σχηματίζονται στα δόντια μου 
νέες κοιλότητες τερηδόνας 

 
1   2   3    4   5 
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Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 
7.  Πηγαίνω στον οδοντίατρο μου όταν ο σχολικός οδοντίατρος βρίσκει μια 

κοιλότητα τερηδόνας στο στόμα μου 
 

 
1   2   3    4   5 

8.  Νομίζω ότι οι θεραπείες με φθόριο προλαμβάνουν την τερηδόνα 
 

1   2   3    4   5 

9.  Βουρτσίζω κάθε ένα από τα δόντια μου προσεκτικά 
 

1   2   3    4   5 

10.  Όταν μου χαμογελάσουν προσπαθώ να χαμογελάσω πίσω χωρίς να 
ντρέπομαι και να έχω κάποιο πρόβλημα 
 

 
1   2   3    4   5 

11.  Ο οδοντίατρός μου λέει ότι βουρτσίζω πολύ καλά τα δόντια μου 
 

1   2   3    4   5 

12.  Θα ήθελα να μάθω τον καλύτερο τρόπο για να βουρτσίζω τα δόντια μου 
 

1   2   3    4   5 

13.  Είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί/ θεραπευτεί μια κοιλότητα τερηδόνας σε 
πρώιμο στάδιο με το βούρτσισμα 
 

 
1   2   3    4   5 

14.  Τρώω πολύ συχνά πάρα πολλά σνακ, σε σημείο που δεν είμαι σε θέση 
να τρώω πλήρη γεύματα 
 

 
1   2   3    4   5 

15.  Γίνομαι νευρικός την ημέρα πριν από την επίσκεψη στον οδοντίατρο 
 

1   2   3    4   5 

16.  Θα ήθελα ο οδοντίατρος να μου τοποθετήσει προληπτικές εμφράξεις 
(σφραγίσματα για προστασία των δοντιών) για την πρόληψη της 
τερηδόνας 
 

 
1   2   3    4   5 

17.   Συχνά, όταν αρχίζω κάτι, ποτέ δεν το τελειώνω π.χ θεραπείες 
 

1   2   3    4   5 

18.  Αισθάνομαι ότι η κατάσταση των δοντιών μου παίζει σημαντικό ρόλο 
στην καθημερινή ζωή 
 

 
1   2   3    4   5 

19.  Νιώθω ότι οι κοιλότητες τερηδόνας είναι αδύνατο να προληφθούν 
 

1   2   3    4   5 

20.  Έχω την τάση να τρώω σνακ στον ελεύθερο μου χρόνο  
 

1   2   3    4   5 

21.  Στην αίθουσα αναμονής του οδοντιατρείου ανησυχώ σχετικά με την 
οδοντιατρική φροντίδα που θα μου παρασχεθεί 
 

 
1   2   3    4   5 

22.  Θέλω να ξέρω πώς να χρησιμοποιώ το οδοντικό νήμα σωστά 
 

1   2   3    4   5 

23.  Προσπαθώ να είμαι επίμονος/η σε αυτό που κάνω π.χ θεραπείες 
 

1   2   3    4   5 

24.  Θα ήθελα να χρησιμοποιώ τσίχλες ή στοματικό spray για να βελτιωθεί η 
αναπνοή μου 
 

 
1   2   3    4   5 

25.  Μερικοί άνθρωποι έχουν δόντια που προσλαμβάνουν ευκολότερα 
τερηδόνα 
 

1   2   3    4   5 
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A/Α Δηλώσεις Απαντήσεις 
1  Σε πολλές περιπτώσεις μου δίδεται η ευκαιρία να τρώω πρόχειρα 

φαγητά στο σπίτι ή εκτός 
 

1   2   3    4   5 

2  Δε νιώθω άνετα κατά τη διάρκεια του οδοντιατρικού ελέγχου  στο 
σχολείο 
 

1   2   3    4   5 

3  Θέλω να ξέρω τι πιθανότητές  έχω για να εμφανίσω τερηδόνα 
 

1   2   3    4   5 

4  Συνεχίζω να κάνω πράγματα, ακόμα και αν αυτά είναι δύσκολα π.χ 
θεραπείες 
 

1   2   3    4   5 

5  Νιώθω ότι είναι της μόδας να έχω ωραία δόντια 1   2   3    4   5 

 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας  

Ερευνητική ομάδα μαθητών από το Λύκειο Αγίου Αντωνίου  
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Παράρτημα 3: Αφίσα  

 


