
VAIKŲ DANTŲ IR ŽANDIKAULIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS 2015 METAIS 

 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgęs į Odontologų rūmų siūlymą, 

2013 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-507 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a 

„Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ ir išdėstė nauja redakcija šiuo įsakymu patvirtintą 

statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“. Šis pakeitimas papildė 

statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ gydytojo odontologo įrašu, 

įvertinančiu vaiko pieninių, nuolatinių dantų ir žandikaulių būklę. 

Joniškio rajone 2015 m. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių 1-12 klasių moksleivių 

buvo 2598, profilaktiškai sveikatą pasitikrino ir pažymas pristatė 96,7 proc. visų mokinių. Vaikų, 

pateikusių formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ su užpildytą odontologo dalimi 2015 

m. buvo 2266, t. y. 87,2 proc. visų moksleivių.  

Išanalizavus vaiko sveikatos pažymėjimų duomenis nustatyta, kad Joniškio rajono bendrojo 

lavinimo mokyklas lankančių moksleivių ėduonies paplitimas sudarė  84,5 proc. (1 pav.) (Dantų 

ėduonies paplitimas – tai ėduonimi sergančių žmonių kiekis tarp visų tirtų gyventojų, dantų 

ėduonies paplitimas išreiškiamas procentais). Iš 2266 moksleivių, kurių dantų būklė buvo įvertinta 

gydytojo odontologo, 15,5 proc. (352 mokiniams) vaikų dantys buvo sveiki, t. .y. nebuvo 

diagnozuota ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų. 

 

1 pav. Joniškio rajono bendrojo lavinimo ugdymo įstaigas  
lankančių vaikų dantų būklė 2015 m., proc. 

 

 

 



Analizuojant pagal klases nustatyta, kad didžiausias Joniškio rajono moksleivių dantų 

ėduonies paplitimas yra 3 klasių moksleivių tarpe (93,18), mažiausias – 5 klasių mokinių (78,6).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Joniškio rajono moksleivių ėduonies paplitimas, palyginus pagal klases, 2015 m.  

  

Dantų ėduonies intensyvumui nustatyti naudojamas 1938 metais Kleino ir bendraautorių 

pasiūlytas KPI indeksas nuolatiniams dantims ir kpi pieniniams dantims. 

Žmonių grupės ėduonies intensyvumo indeksą galima apskaičiuoti sudėjus visų tirtųjų 

individualias reikšmes ir padalinus iš tirtų žmonių skaičiaus. 

KPI (kpi) indeksas tai - dantų ėduonies intensyvumo rodiklis, kuris rodo, kiek ėduonies 

pažeistų dantų tenka vienam gyventojui. Ėduonies pažeisti dantys gali būti: negydyti, plombuoti ir 

išrauti dėl karieso. Todėl ėduonies intensyvumui išreikšti yra naudojamas KPI (kpi) indeksas, 

rodantis K – kariozinių, P – plombuotų ir I – dėl karieso išrautų dantų skaičių, tenkantį vienam 

asmeniui. Jeigu viename dantyje yra ir kariesas, ir plomba, tai intensyvumo indekse toks dantis 

skaičiuojamas kaip kariozinis dantis.  

KPI intensyvumo lygiai: 

1. Labai mažas       0,0 - 1,0 

2. Mažas                1,1 – 2,6 

3. Vidutinis            2,7 – 4,4 

4. Didelis               4,5 – 6,6 

5. Labai didelis           > 6,7 

 

 



Pradinių klasių mokinių, turinčių sveikus dantis yra tik 11,8 proc. Ėduonies 

paplitimas, sveikatą pasitikrinusių, pradinių klasių moksleivių tarpe siekė 88,2 proc. Pieninių dantų 

ėduonies intensyvumo rodiklis (kpi) 1-4 klasių moksleivių tarpe buvo vidutinis.  

 

3 pav. Joniškio rajono moksleivių pieninių dantų ėduonies intensyvumo rodiklis (kpi), 

 palyginus pagal klases, 2015 m.  

 

Nustatyta, kad Joniškio rajono bendrojo lavinimo mokyklas lankančių moksleivių KPI 

(nuolatinių dantų ėduonies intensyvumo lygis) 2015 m. buvo vidutinis ir siekė 2,7. Didelis KPI 

intensyvumo lygis nustatytas 10-11 klasių moksleiviams, atitinkamai 4,86 ir 4,7.  

 

4 pav. Joniškio rajono moksleivių nuolatinių dantų ėduonies intensyvumo rodiklis (KPI), 

palyginus pagal klases, 2015 m.  

  



Žandikaulių (sąkandžio) būklė įvertinta 99,6 proc. moksleivių pristačiusių vaiko 

sveikatos pažymėjimus. Iš jų sąkandžio patologijos neturi 75,8 proc. moksleivių, pavienių dantų 

sąkandžio patologija nustatyta 14,5 proc., žandikaulio patologija – 9,7 proc. moksleivių (5 pav.)  

 

5 pav. Joniškio rajono moksleivių sąkandžio patologija, proc.  

 

Apibendrinant analizę, galime teigti, kad mokyklinio amžiaus vaikų dantų ėduonies 

paplitimas yra didelis. Pieninių dantų ėduonies intensyvumo rodiklis (kpi) vidutinis ir mažėja su 

amžiumi, nes pieninius dantis keičia nuolatiniai. Analizuojant nuolatinių dantų ėduonies 

intensyvumo rodiklį (KPI) augimas stebimas vyresnėse klasėse. Iš rezultatų matyti, kad bendrojo 

lavinimo mokyklas lankančių moksleivių burnos higienos įgūdžius prasti. 

 

Dantų ėduonies prevencija 

 

Vaikams iki 7- 8 metų dantis valytų turi tėvai, kadangi vaiko sugebėjimas taisyklingai 

išsivalyti dantis priklauso nuo rankų raumenų išsivystymo. Jaunesnių nei 8 metų vaikų rankų 

motorika nėra adekvati. 

Nuo 6 iki 12 metų vietoj pieninių dantų dygsta nuolatiniai. Šis laikotarpis sutampa sus 

amžiumi, kai vaikui rekomenduojama pradėti savarankiškai valytis dantis. Jis turi po truputi perimti 

atsakomybę už savo burnos sveikatą. Tačiau tėvų dalyvavimas ir kontrolė vis dar būtini. Valyti 

dantis reikia mažiausiai 2 kartus per dieną, maždaug po 3 minutes. Turi būti išvalomi visi dantų 

paviršiai. Geriausi judesiai vertikalūs ir sukamieji, kiekvienam dančiui maždaug po 10 judesių. 

Ypatingai gerai išvalyti krūminius dantis ir jų kramtomuosiuose paviršiuose esančias vageles, nes 

čia daugiausia susikaupia mikrobų, o emalio sluoksnis ploniausias. Viena svarbiausių pagalbinių 



burnos higienos priemonių yra higieniniai siūlai kontaktiniams dantų paviršiams valyti. Patariama 

ryte valytis dantis prieš pusryčius ir vakare prieš miegą.  

Pirmas apsilankymas pas gydytoją odontologą turėtų būti išdygus pirmajam dančiui. 

Mokyklinio amžiaus vaikams patariama du kartus per metus lankytis pas gydytoją odontologą 

profilaktiniam dantų patikrinimui. 

 Efektyvi priemonė dantų ėduonies profilaktikai yra dantų silantavimas. Valstybinė 

ligonių kasa nuo 2004-ųjų vykdo Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

prevencinėje programą. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa skirta 

vaikams nuo 6 iki 14 metų. Pagal šią programą vaikų nuo 6 iki 14 m. krūminius dantis silantais gali 

padengti gydytojai odontologai arba burnos higienistai, dirbantys gydymo įstaigose, sudariusiose 

sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų finansavimo. Joniškio rajone sutartis su 

Šiaulių teritorine ligonių kasa yra sudariusios ir vykdo Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programą VšĮ Joniškio PSPC, UAB "Saulenė" ir IĮ "Letos Skirmantienės 

odontologijos kabinetas". Joniškio rajono ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose 2014 m. 

aptarnaujamų vaikų nuo 6 iki 14 metų buvo 1996, pagal programą suteikta paslaugų 793 vaikams, t. 

y. 39,7  proc. vaikų  pasinaudojo nemokama Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programa (VšĮ Joniškio PSPC – 566 vaikai, UAB "Saulenė" –  21 vaikas, IĮ "Letos 

Skirmantienės odontologijos kabinetas"- 206 vaikai). 
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