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Atliekant kasmetinį vaiko sveikatos patikrinimą, gydytojas odontologas įvertina vaiko 

dantų, žandikaulių būklę ir rezultatus įrašo į Vaiko sveikatos pažymėjimo antra dalį ,,dantų ir 

žandikaulių būklės įvertinimas”.  

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, remdamasis Vaikų sveikatos 

statistinės informacinės sistemos (VSS IS) duomenimis, kurioje kaupiama informacija iš Adresų, 

Mokinių, Švietimo ir mokslo institucijų, Gyventojų, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registrų, 

Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“, Elektroninės sveikatos paslaugų 

ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos, Socialinės paramos šeimai informacinės 

sistemos, nustatė, kad 2018 m. savivaldybėje 7–17 m. amžiaus vaikų, kurie neturėjo ėduonies 

pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis sudarė 23,13 proc. Palyginus su 2017 m., šis rodiklis 

sumažėjo 8 proc. (2017 m. - 25,35 proc.) (3 lentelė). 

Vertinant ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų skaičių, apskaičiuojamas kpi 

(pieniniai dantys), KPI (nuolatiniai dantys) ir bendras kpi, KPI indeksas. Kai KPI reikšmė yra 

mažesnė nei 1,2 – ėduonies intensyvumas apibūdinamas kaip labai žemas; nuo 1,2 iki 2,6 – žemas, 

nuo 2,7 iki 4,4 – vidutinis; nuo 4,5 iki 6,5 – aukštas ir labai aukštas, kai rodiklis yra didesnis nei 6,5. 

2018 m. vidutinis KPI indeksas nustatytas 6,8 proc. vaikų, labai žemą ir žemą KPI indeksą turėjo 

17,12 proc. vaikų, aukštą ir labai aukštą KPI indeksą – 6,63 proc. vaikų (1 pav.).  

 

 

1 pav. 7-17 m. vaikų pasiskirstymas pagal dantų ėduonies intensyvumą (KPI indeksas, kur K 

- ėduonies pažeistų dantų skaičius, P - plombuotų dantų skaičius, I - išrautų nuolatinių dantų 

skaičius) 2018 m. 

 

2018 m. savivaldybėje, lyginant su 2017 m., 7-17 m. amžiaus vaikų kpi indeksas padidėjo 

21 proc., KPI indeksas - 11 proc. ir kpi+KPI indeksas - 13 proc. (1 lentelė). 

Metai kpi indeksas KPI indeksas kpi+KPI indeksas 

2017 0,91 1,60 2,51 

2018 1,11 1,75 2,86 

1 lentelė. 7-17 m. vaikų kpi, KPI ir kpi+KPI indeksai Mažeikių rajono savivaldybėje 2017-2018 

m. 

Analizuojant paskutinius dvejus metus 7-17 m. vaikų kpi indeksą pagal lytį, galima 

pastebėti, kad berniukų rodikliai yra aukštesni nei mergaičių. 2017 m. berniukų kpi indeksas 14 proc. 

buvo aukštesnis nei mergaičių, 2018 m. - 13 proc.  

Pagal KPI indeksą mergaičių rodikliai viršijo berniukų rodiklius - 2017 m. mergaičių KPI 

indeksas 15 proc. buvo aukštesnis nei berniukų, 2018 m - 12 proc. (2 lentelė). 
 2017 2018 

Berniukai 

kpi indeksas 0,97 1,18 

KPI indeksas 1,50 1,65 

kpi+KPI indeksas 2,47 2,83 

Mergaitės 

kpi indeksas 0,85 1,04 

KPI indeksas 1,73 1,85 

kpi+KPI indeksas 2,58 2,89 

2 lentelė. 7-17 m. vaikų pasiskirstymas pagal kpi, KPI ir kpi+KPI indeksus pagal lytį Mažeikių 

rajono savivaldybėje 2017-2018 m. 
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Analizuojant paskutinius dvejus metus 7-17 m. vaikų, kurie neturi blogų dantų, bendros 

dalies rodiklį - stebimas šio rodiklio mažėjimas - kasmet yra registruojamas vis mažesnis skaičius 

vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų. Vertinant pagal lytį, galima pastebėti, 

kad berniukų, neturinčių blogų dantų, dalis yra didesnė, nei mergaičių (3 lentelė).   

Metai Bendras,  % Berniukai, % Mergaitės, % 

2017 25,35 25,54 24,24 

2018 23,13 23,63 22,61 

3 lentelė. 7-17 m. vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis pagal 

lytį Mažeikių rajono savivaldybėje 2017-2018 m. (proc.) 

 

2018 m., palyginus su 2017 m., 7-17 m. vaikų, kurie neturėjo žandikaulių sąkandžio 

patologijos, dalis sumažėjo 2 proc., bet 2 proc. padidėjo 7-17 m. vaikų, turinčių pavienių dantų sąkandžio 

patoligiją, dalis. Taip pat daugiau nei 1,5 karto padidėjo 7-17 m. vaikų, turinčių žandikaulių patologiją, 

dalis (4 lentelė). 
 2017 2018 

Berniukai ir mergaitės 

Vaikų, neturinčių sąkandžio patalogijos,  % 60,78 59,20 

Vaikų, turinčių žandikaulių patologiją, % 10,64 16,80 

Vaikų, turinčių pavienių dantų sąkandžio patoligiją, % 22,47 23,07 

Berniukai 

Vaikų, neturinčių sąkandžio patalogijos,  % 60,91 59,66 

Vaikų, turinčių žandikaulių patologiją, % 10,43 17,47 

Vaikų, turinčių pavienių dantų sąkandžio patoligiją, % 21,79 22,07 

Mergaitės 

Vaikų, neturinčių sąkandžio patalogijos,  % 60,66 58,72 

Vaikų, turinčių žandikaulių patologiją, % 10,91 16,11 

Vaikų, turinčių pavienių dantų sąkandžio patoligiją, % 22,59 24,12 

4 lentelė. 7-17 m. vaikų, kuriems įvertinta dantų ir žandikaulių būklė, dalis Mažeikių rajono 

savivaldybėje 2017-2018 m. (proc.) 

 

Vertinant pagal lytį, 2018 m. berniukų, neturinčių žandikaulių sąkandžio patologijos, 

rodiklis,  šiek tiek (1 proc.) viršijo mergaičių rodiklį. Taip pat, berniukų, turinčių žandikaulių 

patologiją, rodiklis 8 proc. viršijo mergaičių. Bet mergaičių, turinčių pavienių dantų sąkandžio 

patoligiją, dalis 9 proc. buvo didesne už berniukų.  
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

 

Atsižvelgiant į Mažeikių rajono savivaldybės mokinių dantų ir žandikaulių būklės 

ataskaita 2018 metų, rekomenduojama:  

 

1. Tėvams ir paaugliams:  

1.1. Vaikų elgsenai didžiausią įtaką daro šeima. Ne išimtis ir šeimos požiūris į asmeninę 

savo bei vaikų sveikatą ir burnos higieną.  

1.2. Ypač svarbu, kad tėvai savo asmeniniu pavyzdžiu ir konkrečiais auklėjimo principais 

nuo mažens ugdytų vaiką sąmoningai ir sistemingai rūpintis burnos higiena.  

1.3. Būtina rūpintis sveika mityba – dažnai būtent mitybos įpročiai lemia burnos sveikatos 

būklę.  

 

2. Vaikų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigoms:  

2.1. Reikalingas sistemingas, o ne periodiškas vaikų švietimas dantų ėduonies atsiradimo, 

burnos higienos ir sveikos mitybos temomis.  

2.2. Švietimo tikslais rekomenduojama sistemingai ir aktyviai naudotis visuomenės 

informavimo priemonėmis, kad kuo daugiau mokslinės ir jaunuomenei suprantamos informacijos 

pasiektų paauglius apie galimus šalutinius poveikius vartojant gazuotus saldžius gėrimus.  

2.3. Norint sumažinti dantų ėduonies paplitimą, būtinas siekis efektyviau taikyti 

profilaktines priemones vaikams.  

2.4. Dantų ėduonies profilaktinės priemonės vaikams turi būti taikomos ne visuotiniame 

bet individualiame individų lygyje ir tikslingai nukreiptos į labiausiai pažeidžiamas šios populiacijos 

rizikos grupes.  

2.5. Mokyklose galėtų būti rengiamos paskaitos, prevencinio pobūdžio ir praktinių 

įgūdžių formavimo seminarai jaunuoliams apie sveiką mitybą ir taisyklingus burnos higienos 

įgūdžius. Rekomenduojama tokius užsiėmimus organizuoti sistemingai.  

2.6. Ugdymo įstaigose turėtų būti užtikrintas sveiko maisto tiekimas vaikams. Svarbu 

paminėti ir tai, kad dažnai netoli bendrojo ugdymo įstaigų ar net jų prieigose veikia greito maisto 

įstaigos, kuriose per pertraukas ar po pamokų užkandžiauja mokiniai. Dėl to rekomenduojama 

mokyklose vaikams siūlyti alternatyvų, tačiau sveiką maistą.  
 

 

 

 

 

 


