
VAIKŲ DANTŲ IR ŽANDIKAULIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS UŽ 2016 

METUS 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymu Nr. V-773 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje nustatyta, jog mokiniai iki 18 

metų ugdymo procese dalyvautų tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko 

sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. 

Duomenys apie vaikų sveikatos bei dantų būklę gaunami iš statistinės apskaitos formos Nr. 

027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-507. Šioje apskaitos formoje gydytojas bei 

odontologas įrašo pagrindinius mokinio sveikatos bei dantų būklės duomenis. 

Pagal šią apskaitos formą Joniškio rajono visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) renka 

duomenis apie vaikų dantų būklę. Atlikęs 2016 metų vaikų dantų būklės analizę, Biuras pateikia 

analizės rezultatus.  

 

JONIŠKIO RAJONO VAIKŲ DANTŲ BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

Išanalizavus vaiko sveikatos pažymėjimų duomenis nustatyta, kad Joniškio rajono 

bendrosiose klasėse besimokančių moksleivių ėduonies paplitimas yra 83,6 proc. (1 pav.) (Dantų 

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

ėduonies paplitimas išreiškiamas procentais). Iš 2172 mokyklinio amžiaus vaikų, kurių dantų būklė 

buvo įvertinta gydytojo odontologo, 16,4 proc. (356 mokiniams) vaikų dantys buvo sveiki, t. .y. 

nebuvo diagnozuota ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų. 

 



1 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų dantų būklė 2016 m., proc.  
Joniškio rajone sveikiausius dantis turi penktokai ir šeštokai, nes pieninius dantis jau būna 

pakeitę nuolatiniai (5 klasė – 17,5 proc., 6 klasė – 19,4 proc.). Mažiausiai sveikų dantų, t. y. 

ėduonies nepažeistų, neplombuotų ir neišrautų dantų, turi pirmokai (6,4 proc.) ir vienuoliktokai (8,4 

proc.) (2 pav.).  

 

2 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie neturi ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, 

dalis, proc., pagal klases  

 

Analizuojant pagal klases nustatyta, kad didžiausias Joniškio rajono moksleivių dantų 

ėduonies paplitimas yra pirmų klasių moksleivių tarpe (91,48 proc.), mažiausias – šeštų klasių 

mokinių (76,38 proc.). Bendras Joniškio rajono 2016 metų visų mokyklinio amžiaus vaikų dantų 

ėduonies paplitimas siekė 83,61 proc. (3 pav.). 

 

3 pav. Joniškio rajono moksleivių ėduonies paplitimas, pagal klases, 2016 m., proc.  



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 13,4 proc. Ėduonies paplitimas 

pradinių klasių (1 – 4 klasių) moksleivių tarpe siekė 86,6 proc. Joniškio rajono pradinių (1 – 4 

klasių) klasių vaikų bendras pieninių dantų intensyvumo rodiklis yra vidutinis (kpi – 3,46), 

didžiausias trečiokų (kpi - 3,02), mažiausias – ketvirtokų (kpi – 2,47). Vyresnių vaikų pieninių 

dantų ėduonies intensyvumo rodiklis mažėja, kadangi pieninius dantis keičia nuolatiniai (4 pav.).  

 
4 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pieninių dantų ėduonies intensyvumo rodiklis (kpi), 

pagal klases, 2016 m.  

 



2016 metais Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikų KPI (nuolatinių dantų ėduonies 

intensyvumo lygis) yra vidutinis ir siekė 2,94 (5 pav.). Didelis KPI intensyvumo lygis nustatytas 

10-12 klasių moksleiviams, 10 klasės mokiniais – 4,68, vienuoliktos -5,21 ir dvyliktos – 5,38. 

 
5 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų nuolatinių dantų ėduonies intensyvumo rodiklis (KPI), 

pagal klases, 2016 m.  

 

2016 metais Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikų pieninių ir nuolatinių dantų ėduonies 

intensyvumo lygis buvo nežymiai didesnis nei vidutinis (kpi +KPI – 4,42). Pirmų, antrų ir trečių 

klasių bei vyresnių klasių, t. y. dešimtų, vienuoliktų ir dvyliktų klasių mokinių dantų ėduonies 

intensyvumo lygis (kpi+KPI) yra didelis (6 pav.). 

 

6 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pieninių ir nuolatinių dantų ėduonies intensyvumo rodiklis 

 (kpi + KPI), pagal klases, 2016 m.  

 



Žandikaulių (sąkandžio) būklė įvertinta 87,9 proc. moksleivių pristačiusių vaiko sveikatos 

pažymėjimus. Iš jų sąkandžio patologijos neturi 58,06 proc. moksleivių, pavienių dantų sąkandžio 

patologija nustatyta 16,85 proc., žandikaulio patologija – 13,03 proc. moksleivių (7 pav.)  

 

7 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų žandikaulio (sąkandžio) būklė, 2016 m., proc.  

 

 

 

IŠVADOS 

 

Daugiausiai karieso pažeistų pieninių dantų turi trečių klasių Joniškio rajono vaikai. Trečiokų 

pieninių dantų ėduonies intensyvumo lygis yra vidutinis (kpi – 4,13). Nuo ketvirtos klasės 

mokyklinio amžiaus vaikų pieninių dantų ėduonies intensyvumo rodiklis (kpi) mažėja.  

Dvyliktų klasių moksleiviai turi daugiausiai ėduonies pažeistų nuolatinių dantų. Aukštas 

nuolatinių dantų ėduonies intensyvumo lygis 2016 metais nustatytas dešimtokams (KPI – 4,68), 

vienuoliktokams (KPI – 5,21) ir dvyliktokams (KPI – 5,38). Bendras nuolatinių dantų ėduonies 

intensyvumo lygis Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikams yra vidutinis (KPI – 2,94). 

Nustatyta, kad bendras Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikų pieninių ir nuolatinių dantų 

ėduonies intensyvumo lygis nežymiai didesnis nei vidutinis (kpi +KPI – 4,42). Didelį pieninių ir 

nuolatinių dantų ėduonies intensyvumo lygį turi pirmokai, antrai, trečiokai bei dešimtai, 

vienuoliktai ir dvyliktokai. 

Sąkandžio patologijos  neturi daugiau nei pusė visų moksleivių (58,06 proc.) 

 

 

 



Dantų ėduonies prevencija 

 

Reguliari ir taisyklinga burnos higiena – tai pagrindinė profilaktika nuo dantų ėduonies. 

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.  

 Dantų ėduonies profilaktika galima įvairiomis priemonėmis, tačiau įrodymais pagrįsti 

medicinos duomenys patvirtina silantavimo efektyvumą. Be to, tai daug pigiau nei jau sugedusių 

dantų gydymas. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis prevencinė programa 

vykdoma nuo 2004 metų. Krūminių dantų silantavimo programa skirta nuo 6 iki 14 metų nuolatinių 

krūminių dantų kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai. Silantinėmis medžiagomis gali būti 

dengiami tik nesugedę nuolatiniai dantys, o  padengti galima nuo 1 iki 4 dantų. Silantai – tai skysta 

plombinė medžiaga, kuria užpildomos nuolatinių krūminių dantų vagelės. Taip dantys yra 

apsaugomi nuo dantų ėduonies (karieso) ir juos lengviau valyti.  

 Joniškio rajone sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa yra sudariusios ir vykdo 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą VšĮ Joniškio PSPC, UAB 

"Saulenė", UAB „Dantukų miestas“ ir IĮ "V.Neverauskienės klinika-vaistinė". 

 Joniškio rajono ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose 2016 m. aptarnaujamų vaikų 

nuo 6 iki 14 metų buvo 1744. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis prevencine 

programa 2016 metais pasinaudojo 509 Joniškio rajono vaikai, t. y. 29,2 proc.  (VšĮ Joniškio PSPC 

– 267 vaikams, UAB "Saulenė" –  19 vaikų, IĮ "V.Neverauskienės klinika-vaistinė“ – 36, bei UAB 

„Dantukų miestas“ – 187 vaikams. 
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