
IKIMOKYKLINES ĮSTAIGAS 
LANKANČIŲ VAIKŲ BURNOS 

HIGIENOS BŪKLĖ 
 

Dantų ėduonis yra viena labiausiai paplitusių vaikų ir 

paauglių burnos ligų. Laiku diagnozavus pradinius ėduonies 

pažeidimus ir taikant kitus gydymo metodus, galimi grįžtami 

procesai ar ligos stabilizacija. Vėlesnėse stadijose nustačius 

ėduonį, taikant operacinį gydymą ar visai negydant, didėja 

komplikacijų, vedančių prie danties netekimo, tikimybė. Dantų netekimas sukelia estetinių, 

psichologinių, emocinių problemų, turi neigiamą įtaką bendrai vaiko ar paauglio sveikatai. Todėl 

didžiausias odontologų siekis yra išlaikyti sveikus vaikų dantis, taip pat išugdyti gerus burnos 

higienos bei mitybos įpročius, mažinančius ėduonies išsivystymo galimybę. 

 Siekiant išanalizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų žinias apie vaikų burnos sveikatą, 

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras 2018 m. vykdė apklausą. Kurios metu buvo apklausti 

3-7 metų amžiaus vaikų tėvai. Ši apklausa turėjo padėti sužinoti ar Radviliškio rajono ikimokyklinę 

įstaigą lankančių vaikų tėvai dalyvauja vaikų burnos higieninių įgūdžių ugdyme, kaip jie patys 

suvokia sveikos burnos būklės išsaugojimo galimybes.  

Demografiniai rodikliai: tyrimo metu buvau apklausti 195 Radviliškio rajono ikimokyklines 

ugdymo įstaigas lankančių vaikų (53,4 proc. berniukų, 46,6 proc. mergaičių) tėvai. Tėvų amžiaus 

vidurkis siekė - 34 metus. 19,5 proc. respondentų sudarė vyrai ir 80,5 proc. moterys (1 pav.). Didžioji 

dalis (75,1 proc.) apklausoje dalyvavusių respondentų gyvena poroje ir yra susituokę, 11,9 proc. 

gyvena kartu, tačiau nėra susituokę. Likusi tėvų dalis augina vaikus vieni.  

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal savo ir vaiko lytį i (proc.) 
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Remdamiesi tėvų atsakymais, buvo daroma išvada, kad 70,8 proc. tėvų dantis valosi 2 kartus 

per diena, 22,1 proc. 1 kartą per dieną ir 7,2 proc. dantis valosi nereguliariai. 99,5 proc. atsakinėjusių 

tėvų nurodė, kad dantų priežiūrai naudoja dantų šepetėlį ir pastą, 49,2 proc. naudoja dantų krapštukus, 

46,2 proc. skalavimo skysčius ir 44,1 proc. dantų siūlą. 10,8 proc. tėvų papildomai burnos priežiūrai 

naudoja tarpdančių šepetėlius, 8,7 proc. naudoja liežuvio grandiklį (2 pav.). 

 

2 pav. Priemonės naudojamos burnai prižiūrėti (proc.) 

 

Didžioji dalis tėvų (47,2 proc.) pas odontologą lankosi nereguliariai, tik tada, kai reikia. 27,7 

proc. lankosi 1 kartą per metus, 24,1 proc. lankosi 2 kartus per metus. Pas odontologą visiškai 

nesilanko 1 proc. tėvų. Tėvų buvo paprašyta įvertinti savo dantų būklę. 66,5 proc. jų teigia, kad dantys 

sutaisyti, 20,1 proc. turi kelis ėduonies pažeistus ir nesugydytus dantis. Visi dantys yra sveiki ir 

netaisyti – 9,8 proc. 2,1 proc. dantis reikia protezuoto, 1 proc. turi vieną ar kelis skaudamus dantis ir 

0,5 proc. turi daug problemų dėl dantų. 

Tėvų buvo teirautasi, kada pradėjo vaikams valyti dantis, 62,5 proc. tėvų nurodo, kad tik 

išdygus pirmiesiems dantims, 15,6 proc. – išdygus visiems dantims, 7,3 proc. –  po gydytojo 

rekomendacijos. 1 proc. tėvų pradėjo valyti vaiko dantis, kai pastebėjo pirmą skylutę, 1,6 proc. 

visiškai nevalo vaikams dantis (3 pav.).  

 

3 pav. Kada tėvai pradėjo valyti vaikui dantis (proc.) 
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Svarbu, ar vaikai patys valosi dantis, ar jiems dantis valo tėvai. Tyrimo rezultatai rodo, kad 

net 78,4 proc. vaikų patys valosi dantis, 21,1 proc. valo tėvai ir dantų nevalo 0,5 proc. vaikų. Taip pat 

buvo teirautasi, kaip dažnai vaikas valo dantis. 47,2 proc. tėvų teigia, kad vaikai valosi dantis 2 kartus 

per dieną, 39,4 proc. – 1 kartą per dieną. Dantis valosi nereguliariai 13 proc. vaikų ir visiškai nesivalo 

0,5 proc. Statistinis reikšmingumas (p<0,05) rodo, kad vaikų dantų valymo dažnumas priklauso nuo 

tėvų rodomo pavyzdžio.  Tėvų, kurie dantis valosi 2 kartus per dieną, vaikai dantis valosi dažniau. O 

tėvai, kurie dantis valosi nereguliariai, jų vaikai taip pat dantis valosi rečiau (1 lentelė). 

1 lentelė 

Kaip dažnai tėvai ir vaikai valosi dantis (proc.) p<0,05 

 Kaip dažnai vaikas valosi dantis 

Kaip 
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dantis 

 2 k. per dieną 1 k. per dieną 
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2 k. per dieną 56,6 31,6 11,8 0 

1 k. per dieną 18,6 69,8 11,6 0 

Valosi 

nereguliariai 
42,9 21,4 28,6 7,1 

 

 

92,1 proc. tėvų savo vaikus vedė pas odontologą. 46,4 proc. jų turi gydytoją odontologą, kuris 

nuolatos prižiūri vaiko dantis. Dažniausiai tėvai veda vaikus pas odontologą (68,7 proc.), nes dantis 

reikia patikrinti profilaktiškai, dėl vaiko sveikatos pažymėjimo užpildymo. 10,4 proc. tėvų vaiką vedė 

kai išdygo visi pieniniai dantukai ar pirmas dantukas (2,2 proc.). 9,9 proc. tėvų kreipėsi pas 

odontologą, kai pastebėjo dantyse skylučių, 7,1 proc. ėjo, kai vaikui skaudėjo dantį. 15,7 proc. tėvų 

neveda vaikus pas odontologą, nes jų teigimu nėra tam poreikio. 

67 proc. tiriamųjų vizito metu su odontologu aptarė vaiko burnos būklę ir pagrindinius burnos 

higienos klausimus (4 pav.). Iš jų 33,9 proc. odontologai mokė valyti dantis, 9,7 proc. tepė dantis 

fluoro laku.   

 

4 pav. Ar odontologai paaiškina, kokia yra vaiko burnos būklę ir pataria higienos 

klausimais (proc.) 
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2 kartus per metus savo vaikus veda pas odontologą 15,3 proc. tėvų, 39,9 proc. juos veda 1 

kartą į metus. Trečdalis (31,1 proc.) respondentų vaikus veda tik tuomet, kai yra kokių nors 

nusiskundimų. Tėvų buvo teirautasi, kaip jie vertina savo vaiko  dantų būklę. Daugiau nei pusę (56,8 

proc.) jų dantų būklę vertina gerai, jie yra sveiki ir juos gydyti nereikia. 25 proc. 3-7 metų vaikų 

dantys jau yra sugydyti, 15,6 proc. gydymas yra reikalingas ir 2,6 proc. tėvų nežino, kokia yra jų 

vaikų dantų būklė (5 pav.). 

 

5 pav. Tėvų nuomonė apie vaiko dantų būklę (proc.) 

 

Nors 78,4 proc. tėvų teigia, kad jų 3-7 metų vaikai patys valosi dantis, tačiau 97,9 proc. jų 

sako, kad tėvai  turi rūpintis vaikų dantų būkle. Kad vaikų dantų būkle turi rūpintis odontologai sakė 

14,6 proc. tėvų, 13 proc. mano, kad ir patys vaikai turi rūpintis savo dantukais (6 pav.). 

 

6 pav. Kas turi rūpintis vaikų dantų būkle (proc.) 
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REKOMENDACIJOS 

 

Svarbu, kad elementarios burnos higienos procedūros būtų 

atliekamos jau pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Rekomenduojama 

valyti ir masažuoti dantenas dar neišdygus dantims, kad pieniniams 

dantims dygti susiformuotų sveika, švari aplinka. Tik pasirodžius 

pirmajam dantukui būtina sudrėkintos marlės gabalėliu nuo jo valyti 

apnašas. Tai, žinoma, turėtų atlikti tėvai. Pirmaisiais gyvenimo 

metais nebūtina naudoti dantų šepetėlio, nebent taip patogiau tėvams. 

Vėliau, siekiant užtikrinti gerą burnos higieną, reikėtų tinkamai parinkti higienos priemones. Dantų 

šepetėlio dydis turi atitikti vaiko amžių ir rankos dydį. Šepetėlio šereliai turi būti iš aukščiausios 

kokybės sintetinio pluošto, turinčio geriausias valomąsias savybes. Tokie šepetėliai plastiškesni, ne 

taip greitai nusidėvi, higieniški. Vaikams rekomenduojama naudoti šepetėlius minkštais šereliais. 

Daugelis vaikų mėgsta mėgdžioti tėvus ir valytis dantis patys. Tačiau ikimokyklinio amžiaus vaikai 

nepajėgūs gerai išsivalyti dantų. Žinoma, reikia skatinti juos mokytis elementarios burnos higienos, 

tačiau iki 6–7 metų jų dantis turi valyti tėvai. Vaiko sugebėjimas taisyklingai išsivalyti dantis 

priklauso nuo rankų motorinių raumenų išsivystymo. Jaunesnių nei 8 metų vaikų rankų motorika nėra 

adekvati. Iki trejų metų amžiaus vaikams, kurių visi dantys yra sveiki, rekomenduojama valyti dantis 

su dantų pasta, kurioje yra 500 ppm fluoridų. Jaunesniems nei trejų metų vaikams, bet jau turintiems 

ėduonies pažeistų dantų, taip pat neįgaliems ir turintiems bendros sveikatos problemų vaikams 

gydytojas odontologas gali skirti valyti dantis su dantų pasta, kurioje yra 1000 ppm fluoridų. Tačiau 

reikia nepamiršti, kad vaiko dantis būtinai turi valyti tėvai. Dantų pasta reikia tik suvilgyti dantų 

šepetėlio šerelių galiukus. Išvalius dantis vaikas turėtų išspjauti dantų pastos likučius, neskalauti. 

Vakare prieš miegą išvalius dantis nieko nevalgyti ir negerti, išskyrus vandenį.  

Nors dantų valymas šepetėliu ir pasta yra efektyviausia bei labiausiai paplitusi burnos 

higienos priemonė, ją taikant negalima gerai pašalinti apnašų nuo visų danties paviršių. Ypač sunku 

šepetėliu nuvalyti apnašas nuo dantų kontaktinių paviršių. Viena svarbiausių pagalbinių burnos 

higienos priemonių yra higieniniai siūlai kontaktiniams dantų paviršiams valyti. Vargu ar mažas 

vaikas sugebės taisyklingai ir efektyviai išvalyti kontaktinius paviršius higieniniu siūlu. Todėl iki 12 

metų šią procedūrą turėtų atlikti tėvai. Higieninį siūlą patartina naudoti nors kartą per dieną, geriausiai 

po vakarienės, prieš įprastą dantų valymą arba po jo. Iki 6 metų amžiaus vaikams jokie burnos 

skalavimo skysčiai nerekomenduojami. Vyresniems nei 6 metų amžiaus vaikams, turintiems didelę 



dantų ėduonies atsiradimo riziką, burnos skalavimo skysčiai gali būti skiriami gydytojo odontologo 

kaip dantų ėduonies profilaktikos dalis.  

Pirmas apsilankymas pas gydytoją odontologą turėtų būti išdygus pirmajam dančiui. Turint 

sveikatos problemų ar įvykus traumai galima atvykti ir anksčiau. Gydytojas odontologas apžiūri 

kūdikio burną, pataria žindymo ir bendros sveikatos klausimais. Pirmas apsilankymas – tai puiki 

proga vaikui susipažinti su gydytojo odontologo kabinetu, jo personalu, ir taip išvengti odontologinių 

procedūrų baimės.  

 


