
AATTTTEENNZZIIOONNEE::  IILL  PPIIAANNOO  DDII  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  SSII  MMOODDIIFFIICCAA  AALL  VVAARRIIAARREE  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  AANNEESSTTEESSIIOOLLOOGGIICCOO  
AATTTTEENNZZIIOONNEE::  LL’’aacccceessssoo  EESSTTEEMMPPOORRAANNEEOO  iinn  uurrggeennzzaa  nneell   ppaazziieennttee  ddiissaabbii llee  rriissuullttaa  pprriivvoo  ddii   eeffff iiccaacciiaa  ppeerr  mmaannccaannzzaa  ddii   ccooll llaabboorraazziioonnee  ddeell   ppaazziieennttee  sstteessssoo..  OOggnnii   ssffoorrzzoo  vvaa  oorriieennttaattoo  ppeerr  ccoossttrruuiirree  uunnaa  ccoonnttiinnuuiittàà   rreellaazziioonnaallee  ee  tteerraappeeuuttiiccaa..    TTuuttttii  ggllii  ssffoorrzzii  ffiinnaalliizzzzaattii  aa  ffaarr  eevvoollvveerree  iill  ggrraaddoo  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ssoonnoo  ffoonnddaammeennttaallii  iinn  qquuaannttoo  uunn  iinntteerrvveennttoo  ddii  BBoonniiffiiccaa  èè  uunn  HHaannddiiccaapp  ffuunnzziioonnaallee  cchhee  ssii  aaggggiiuunnggee  aadd  uunn  HHaannddiiccaapp  ssiisstteemmiiccoo  rreennddeennddoolloo  aannccoorraa  ppiiùù  ggrraavvee..   PPeerrcchhéé  llee  ssttrraatteeggiiee  ccoommppeennssaattiivvee  aapppplliiccaattee  ssuuii  bbaammbbiinnii  ccoollllaabboorraannttii  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aapppplliiccaattee  ssuull  nnoonn  ccoollllaabboorraannttee  ccoonnddaannnnaannddoolloo  aadd  uunn  uulltteerriioorree  ppeeggggiioorraammeennttoo  ccoommpplleessssiivvoo.. 
 PPrriimmaa  vviissiittaa  ddiissaabbiill ii   nnoonn  ccoollllaabboorraannttii 
PPrreessccrriizziioonnee  ssuu  rriicceettttaarriioo  rreeggiioonnaallee 
PPrreennoottaarree  vviissiittaa  aall  CCUUPP  rreeggiioonnaallee  
PPrriimmaa  vviissiittaa  ooddoonnttooiiaattrriiaa  ppeeddiiaattrriiccaa  ppeerr  ppaazziieennttii   ddiissaabbiill ii   ee  nnoonn  ccoollllaabboorraannttii   
CCoonnttaattttaarree  ddiirreettttaammeennttee  iill  sseerrvviizziioo  aall  00335522667733996655  mmeerrccoolleeddìì  mmaattttiinnaa    
OO  iill    00335522667788114400  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii   
 

 

   

 IIIlll   SSSooorrrrrriiisssooo   dddiii   TTTuuuttttttiii   
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  AAII  PPEEDDIIAATTRRII  PPEERR  LLAA  PPOOPPOOLLAAZZIIOONNEE  FFRRAAGGIILLEE  EE  NNOONN  CCOOLLLLAABBOORRAANNTTEE  
  AACCCCEESSSSOO  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO    
  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EEFFFFIICCAACCEE    
 GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPAATTOOLLOOGGIIEE  OODDOONNTTOOIIAATTRRIICCHHEE 

 
SSeerrvviizziioo  ddii  OOddoonnttooiiaattrriiaa  SSppeecciiaallee  ppeerr  PPaazziieennttii  DDiissaabbiillii UUsscc..  OOddoonnttoossttoommaattoollooggiiaa  DDiirreettttoorree  ddrr..  UU..  MMaarriiaannii RReeffeerreennttee::  DDrr..ssssaa  UUCCCCII  AAnnnnaa  PPaattrriizziiaa 
DDrr..ssssaa  DDRRAAGGOO  VVaalleerriiaa 
DDrr..  LLOORREENNZZII  MMaassssiimmoo 



PPeerrcchhéé   ii   ppeeddiiaattrrii   ssoonnoo  ssttrraatteeggiiccii   ppeerr  llaavvoorraarree  nneell ll’’aammbbiittoo  ddeell llaa  ssaalluuttee  oorraallee  ddeell   ppaazziieennttee  ddiissaabbii llee??    
   PPeerrcchhéé   llaa  mmaallaattttiiaa  ooddoonnttooiiaattrriiccaa  èè   uunnaa  mmaallaattttiiaa  

““cceerrttaa””   ccoonn  ccuuii   llee  ppeerrssoonnee  ssii   ccoonnffrroonntteerraannnnoo  nneell llaa  pprroopprriiaa  vviittaa  ccoonn  cceerrtteezzzzaa  ee  ccoonnttiinnuuiittàà   
   PPeerrcchhéé   èè   uunnaa  pprraattiiccaa  sseemmppll iiccee  mmaanneell   ddiissaabbii llee    ssppeessssoo  ddrraammmmaattiiccaa  ppeerr  llaa  ffoorrttee  ssppeerreeqquuaazziioonnee  rriissppeettttoo  aall   rriisscchhiioo  aanneesstteessiioollooggiiccoo  ppeerrcchhèè   mmaannccaa  ccooll llaabboorraazziioonnee  
   PPeerrcchhéé   llee  mmaallaattttiiee  oorraall ii   ssoonnoo  pprreevveenniibbii ll ii   ccoonn  uunnaa  bbuuoonnaa  eedduuccaazziioonnee  aall iimmeennttaarree  eedd  iiggiieenniiccaa    

Uso del rivelatore di placca per motivare l’igiene    
……mmaa    

La salute del cavo orale nel paziente disabile e/o medicalmente compromesso è ritenuta secondaria e marginale rispetto alle patologie invalidanti  
CONSEGUENZA 

questi pazienti giungono all’osservazione del medico 

 solo in situazioni di urgenza e dolore  
che in un paziente non collaborante o medicalmente compromesso non abituato alla collaborazione ed alla penetrazione nell’ambito orale  divengono eventi drammatici e con un rischio terapeutico grave. 

II ll   SSeerrvviizziioo  ddii   OOddoonnttooiiaattrriiaa  ssppeecciiaallee  ppeerr  PPaazziieennttii   DDiissaabbii ll ii   eerrooggaa  llee  sseegguueennttii   pprreessttaazziioonnii::  
PPrreevveennzziioonnee  pprriimmaarriiaa  
VViissiittee  eedduuccaattiivvee  ee  ddii   aapppprroocccciioo::  PPeerr  ttuuttttii   vviissiittee  pprreeccooccii   ddaaii   66  mmeessii   11  aannnnoo  ddii   vviittaa  ddii   mmoottiivvaazziioonnee  eedd  eedduuccaazziioonnee  ssuull ll’’aall iimmeennttaazziioonnee  ssuull ll ’’ iiggiieennee  ee  ssuull llee  pprraattiicchhee  ff iissiiootteerraappiicchhee  uuttii ll ii   aa  ssvvii lluuppppaarree  llee  nnoorrmmaall ii   ffuunnzziioonnii   
VViissiittee  ddii   ccoonnttrrooll lloo::  PPeerr  ttuuttttii   ff iinnaall iizzzzaattee  nnoonn  ssoolloo  aadd  iinntteerrcceettttaarree  eevveennttuuaallii   ppaattoollooggiiee  oo  mmooddaall iittàà   aall iimmeennttaarrii   eedd  iiggiieenniicchhee  ssccoorrrreettttee,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  aa  rreennddeerree  ffaammiill iiaarree  ppeerr  uunn  ppaazziieennttee  nnoonn  ccooll llaabboorraannttee  ll ’’aapppprroocccciioo  ooddoonnttooiiaattrriiccoo  

 L’obiettivo Salute è possibile!  
PPrreevveennzziioonnee  SSeeccoonnddaarriiaa  
PPeerr  ppaazziieennttii   nnoonn  ccooll llaabboorraannttii   pprriivvii   ddii   aalltteerrnnaattiivvee  tteerraappeeuuttiicchhee  aapppprrooccccii   ddii   vviissiittee  eedd  iiggiieennee  oorraallee  ccoonn  ssuuppppoorrttoo  ddii   aannssiiooll iissii   xx  ooss  ppeerr  mmiiggll iioorraarree  llaa  ffaammiill iiaarriittàà   ee  llaa  ccaappaacciittàà   ddii   ccooll llaabboorraazziioonnee  eedd  uunn’’eevvoolluuzziioonnee  ccoommppoorrttaammeennttaallee  

AApppprroocccciioo  ccoommppoorrttaammeennttaallee  ccoonn  ffaammiiggll iiaa      
TTeerraappiiaa  ((ccoonnsseerrvvaattiivvaa,,  eennddooddoonnzziiaa,,  cchhiirruurrggiiaa,,  pprrootteessii……))  
PPeerr  ppaazziieennttii   nnoonn  ccooll llaabboorraannttii   pprriivvii   ddii   aalltteerrnnaattiivvee  tteerraappeeuuttiicchhee  ccoonn  ssuuppppoorrttoo  ddii   AAnnssiiooll iissii   xx  ooss//SSeeddaazziioonnee  AAssssiitt iittaa//NNaarrccoossii   iinn  rreeggiimmee  ddii   DDHH  


