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ΜΑΚΑΤΟΝ

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, 
μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε 
τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου 
περιέχεται στο παρόν έντυπο.

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ



Εισαγωγικό Σημείωμα

Σκοπός του εγχειριδίου, σε 6 μέρη, είναι η διευκόλυνση ατόμων με επικοινωνιακές 
διαταραχές στην συνεργαία τους για την οδοντιατρική φροντίδα. Η γνώση ότι 
η αντίληψη καταστάσεων στα άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές προωθείται 
ευκολότερα μέσω της οπτικής πληροφόρησης μας οδηγησε στη χρήση φωτογραφιών 
από φυσικές καταστάσεις στο οδοντιατρείο και τις οδοντιατρικές πράξεις.

Το πρώτο μέρος του εγχειριδίου αποτελεί την παρουσίαση του σωστού τρόπου 
βουρτσίσματος.Το δεύτερο μέρος αφορά την πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, το 
τρίτο περιγράφει τον καθαρισμό και την φθορίωση των δοντιών, το τέταρτο την 
ακτινολογική εξέταση στο οδοντιατρείο, το πέμπτο περιγράφει την διαδικασία του 
σφραγίσματος και το έκτο την εξαγωγή δοντιού. Οι φωτογραφίες εμπλουτίστηκαν με 
γραπτές λέξεις για την διευκόλυνση των φροντιστών των ατόμων με επικοινωνιακές 
διαταραχές στην ερμηνεία των καταστάσεων και των εικόνων. Ενδιαμέσως 
χρησιμοποιήθηκαν τα σύμβολα του γλωσσικού προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ για 
να εξυπηρετήσουν την λήψη των πληροφοριών από άτομα με επικοινωνιακές 
διαταραχές που είναι ικανά να αναγνωρίζουν σύμβολα και να λαμβάνουν 
πληροφορία από αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες για το γλωσσικό πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ και την 
οδοντιατρική φροντίδα σε άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές θα μπορούσε να 
βρει ο αναγνώστης στην ιστοσελίδα του επιστημονικού περιοδικού «Παιδοδοντία», 
έκδοσης της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας, στο αρχείο τευχών 2017, Τόμος 31, 
Τεύχος 3 (http://www.hspd.gr/Journal/).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική λήψη του 
εγχειριδίου από την ιστοσελίδα του ΜΑΚΑΤΟΝ ΕΛΛΑΣ (www.makatonhellas.gr).

Για το συγκεκριμένο εγχειρίδιο συνεργάστηκαν περιφεριακοί και τοπικοί 
εκπαιδευτές του ΜΑΚΑΤΟΝ ΕΛΛΑΣ, επιστημονικοί συνεργάτες του ΙΕΕΛ (Ινστιτούτο 
Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας) , παιδοδοντίατροι από το Εργαστήριο 
Παιδοδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και οι 
σπουδαστές του τομέα Γραφιστικής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμβολή τους όσους βοήθησαν για την 
δημιουργία του εγχειριδίου. 

Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2018 







Βουρτσίζω όλα τα δόντια μου από την έξω/μπροστά πλευρά



Βουρτσίζω όλα τα δόντια μου από την μέσα/πίσω πλευρά



Βουρτσίζω τα δόντια εκεί   που μασώ,         πάνω και κάτω.

   Βουρτσίζω        πρωί            και      βράδυ



Η οδοντόκρεμα και η οδοντόβουρτσα κάνουν καλό στα δόντια.







Πηγαίνω στον οδοντίατρο



Πηγαίνω   στον οδοντίατρο  για να δει      τα δόντια       μου.



Το οδοντιατρείο έχει     σαλόνι       και           ιατρείο.

Κάθομαι στο σαλόνι.



      Ο οδοντίατρος      μου λέει          να περάσω     στο ιατρείο .



Ο οδοντίατρος με χαιρετάει και      μου λέει    το όνομά     του.



  την καρέκλα  του οδοντίατρου και  τα εργαλεία.

Στο ιατρείο έχει οδοντιατρική καρέκλα, 



          Ο οδοντίατρος     κάθεται  στην καρέκλα       του.

 Εγώ κάθομαι στην οδοντιατρική καρέκλα.



 Ο οδοντίατρος  φοράει      μάσκα        και     γάντια.



Ο οδοντίατρος μου      δείχνει     τα εργαλεία



        Μου     δείχνει  το καθρεφτάκι!



                      Μου             δείχνει        το εργαλείο που φυσά αέρα.



        Μου     δείχνει    το νεροπίστολο!



  Ο προβολέας       έχει πολύ         φως.

         Μου      δείχνει       τον προβολέα.



Εγώ ξαπλώνω στην οδοντιατρική καρέκλα.



     παίρνει    το καθρεφτάκι         και  το άγκιστρο.

           Ο Οδοντίατρος    ανοίγει      τον προβολέα       και



  το άγκιστρο   στο στόμα        μου.     

       Ο οδοντίατρος      βάζει  το καθρεφτάκι      και



     Ο οδοντίατρος   μετράει    τα δόντια         μου.



Ο οδοντίατρος   φυσάει   με τον αέρα    τα δόντια       μου.







 Μερικές φορές πηγαίνω στον οδοντίατρο 

για να καθαρίσει τα δόντια μου.



Αν τα δόντια μου είναι βρώμικα ο οδοντίατρος

                    βάζει  μια οδοντόβουρτσα  και      μία οδοντόκρεμα.



           Ο οδοντίατρος  καθαρίζει     όλα τα δόντια     μου.



    Μετά                    βάζει  στα δόντια           μου  μια κρέμα. 

 Τα δόντια        μου   είναι γερά             και      άσπρα.







 Φοράω μια ποδιά και κάθομαι στην οδοντιατρική καρέκλα



Ο οδοντίατρος βάζει την ακτινογραφία       εκεί         που μασώ



Ο Οδοντίατρος  βάζει   την κάμερα στο πρόσωπο       μου.



Ο Οδοντίατρος    βγάζει ακτινογραφία      τα δόντια           μου.







Πηγαίνω στον οδοντίατρο για σφράγισμα δοντιού.

Μερικές φορές τα βρώμικα     δόντια             κάνουν       τρύπες.



Ο οδοντίατρος κάνει ενέση στο χαλασμένο δόντι.



Το μάγουλο, τα χείλη και η γλώσσα μου μουδιάζουν.



Ο Οδοντίατρος καθαρίζει το χαλασμένο δόντι.



Μετά ο οδοντίατρος σφραγίζει το δόντι με μια κρέμα.

   Το εργαλείο       κάνει    θόρυβο.



         γερό,         και        άσπρο .

        Το δόντι              μου           είναι







Ο οδοντίατρος βγάζει το δόντι.

      Αν                  ένα δόντι             μου               είναι          χαλασμένο.



Ο οδοντίατρος κάνει ένεση στο χαλασμένο δόντι.



Το μάγουλο, τα χείλη και η γλώσσα μου μουδιάζουν.



Ο οδοντίατρος βγάζει το χαλασμένο δόντι

  Το εργαλείο       κάνει     θόρυβο.



                   Μετά           δαγκώνω           μία άσπρη           γάζα.





Χορηγός Εκτυπώσεων
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Η σχεδίαση και η υλοποίηση του εντύπου έγινε από τους  
σπουδαστές  του τομέα Γραφιστικης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης


