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Intimate violence is an international extensive and complicate social and public health problem with
several consequences. Apart from the family members, health care providers might be the only persons
that come in contact with the victims. Consequently, they should have knowledge how to detect victims
and encourage them to seek for help.
Women are at higher risk to be victims of an intimate partner violence than any other perpetrator. A
close inspection of head, neck and oral cavity might reveal lesions and injuries as a result of battering.
Dentists may well have a better chance to identify such victims, since injuries in the maxillofacial region
are very common in cases of intimate violence.
The aim of this study is to emphasize the responsibility of dental care providers to recognize victims of
domestic violence, by presenting a case of a young woman, which attended the Oral Diagnosis and
Radiology clinic seeking dental treatment.
A 27 year old female visited our clinic seeking prosthetic treatment in the upper jaw. During the clinical
and radiographic examination, it was revealed that her left upper central incisor was missing. Injuries in
the face and oral cavity were also identified which, according to patient’s history, it was the result of a
battering. Prosthetic clinic took care of the patient after our suggestions.
In conclusion, dentists should overcome the barriers such as discomfort, limited time and ignorance, in
order to be able to identify and help domestic violence victims.
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Η κακοποίηση γυναικών αποτελεί διεθνώς σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο και πρόβλημα δημοσίας υγείας, με πολυάριθμες
συνέπειες. Οι επαγγελματίες υγείας σε πολλές περιπτώσεις είναι τα μόνα άτομα, εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος,
που έρχονται σε επαφή με τα κακοποιημένα άτομα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και
ενημερωμένοι σχετικά με το φαινόμενο της κακοποίησης, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τα θύματα και να τα ενθαρρύνουν να μιλήσουν και να αναζητήσουν βοήθεια.
Οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πέσουν θύματα κακοποίησης από τον σύντροφό τους ή κάποιο άλλο
οικείο τους πρόσωπο. Κατά την κλινική εξέταση είναι δυνατόν να εντοπιστούν τραυματισμοί στην περιοχή του τραχήλου και
του στοματογναθικού συστήματος, που προέρχονται από ξυλοδαρμό. Ο οδοντίατρος είναι πολύ πιθανόν να αναγνωρίσει τα
θύματα κακοποίησης, καθώς οι περισσότεροι τραυματισμοί εντοπίζονται στην περιοχή του στοματογναθικού συστήματος.
Σκοπός της εργασίας είναι να τονίσει την ευθύνη του οδοντιάτρου για την αναγνώριση κακοποιημένων γυναικών, μέσα
από την παρουσίαση περίπτωσης νεαρής γυναίκας, η οποία προσήλθε στην Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος αναζητώντας οδοντιατρική περίθαλψη.
Γυναίκα 27 ετών προσήλθε στην Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος για αποκατάσταση ελλείποντος δοντιού της άνω γνάθου. Κατά την κλινική και ακτινογραφική εξέταση παρατηρήθηκε έλλειψη του άνω κεντρικού τομέα
του αριστερού ημιμορίου. Επίσης παρατηρήθηκαν βλάβες στην περιοχή του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, οι οποίες δεν
αιτιολογούνταν επαρκώς. Η ασθενής, αποκάλυψε τελικά ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άτομο του περιβάλλοντός της και
παραπέμφθηκε για συνολική οδοντιατρική αντιμετώπιση.
Ο οδοντίατρος οφείλει να είναι ευαισθητοποιημένος και εκπαιδευμένος στον εντοπισμό θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας,
με στόχο την πρόληψη επανακακοποίησης.
Μέρος της εργασίας ανακοινώθηκε στο 30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, Οκτώβριος 2010.
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