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Siekiant įgyvendinti vieną iš prioritetinių Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos tikslų – gerinti

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei ligų profilaktiką, Lietuvoje yra įgyvendinama

Nacionalinė burnos sveikatos 2016–2020 metų programa, įtvirtinanti priemones, užtikrinančias burnos

sveikatą, burnos ligų kontrolės stiprinimo įgyvendinimą bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą burnos

sveikatos priežiūros srityje, kuriomis siekiama sumažinti Lietuvos gyventojų burnos ligų paplitimą ir

intensyvumą. Asmens burnos higiena, burnos ligų profilaktika yra ekonomiškai efektyviausia

intervencija į burnos sveikatą. Nors daugelio burnos sveikatos problemų galima išvengti, ypač dantų

ėduonies, burnos sveikatos problemos yra paplitusios ir vis dar plinta, ypač tarp vaikų. Epizodiniai

epidemiologiniai odontologinę sveikatą atspindintys rodikliai (KPI, dantų ėduonies paplitimas)

Lietuvoje liudija apie itin prastą gyventojų burnos sveikatos būklę. Remiantis epidemiologinių tyrimų

duomenimis, 2010 m. Lietuvoje dantų ėduonies paplitimas tarp 12 metų vaikų siekė 85 proc., tarp 6

metų vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, – net 82 proc. Vertinant pagal šiuos burnos

sveikatą atspindinčius rodiklius mūsų šalies ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai smarkiai

atsilieka nuo kitų Europos Sąjungos šalių bendraamžių. Ypač bloga situacija yra tarp vaikų, kurie serga

kitomis lėtinėmis ligomis, neįgalių vaikų, kurių burnos sveikata yra sąlygojama bendrinės būklės bei

vaikų iš socialinės rizikos šeimų ar gyvenančių be tėvų.

Siekiant pagerinti vaikų burnos ligų profilaktiką Kauno klinikos, kaip projekto vykdytojas ir projekto

partneriai - VšĮ VU ligoninės Žalgirio klinika ir Higienos institutas, inicijuoja projektą "Vaikų burnos

sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas

odontoliginės priežiūros sistemai vystyti".



Trumpas projekto 

„Vaikų burnos 

sveikatos paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas sukuriant ir 

įdiegiant metodines 

rekomendacijas 

odontologinės 

priežiūros sistemai 

vystyti“, projekto Nr. 

08.4.2-ESFA-V-622-01-

0003,

aprašymas

Projekto esmė – pagerinti vaikams ir paaugliams sveikatos stiprinimo ir odontologinių ligų

profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę, sukuriant ir nacionaliniu lygiu įdiegiant odontologinių

ligų profilaktikos sistemai reikalingas metodines rekomendacijas bei parengiant informacinę medžiagą

sklaidai. Projekto tikslinė grupė - sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys sveikatos priežiūros

paslaugas vaikams, socialiniai darbuotojai, vaikų ugdymo įstaigų darbuotojai, visuomenės sveikatos

specialistai, prisidedantys prie vaikų sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, sveikatos stebėsenos ir ligų

profilaktikos įgūdžių formavimo.

Projektu bus siekiama pagerinti odontologinių ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę šių

tikslinių grupių vaikams:

Projektu bus siekiama pagerinti odontologinių ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę šių

tikslinių grupių vaikams:

- Neįgaliems vaikams, kurių burnos sveikata yra sąlygojama bendrinės būklės. Jiems būtina išskirtinė

odontologinių ligų profilaktika ir savalaikis gydymas.

- Vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, galinčiomis įtakoti burnos sveikatą. Lėtinių ligų gydyme

vartojami vaistai sąlygoja ankstyvą odontologinių ligų atsiradimą, greitą vystymąsi. Kompleksinis

profilaktinių priemonių taikymas padeda išvengti sunkių odontologinių ligų išsivystymo.

- Vaikams iš socialinės rizikos šeimų, bei augantiems ir gyvenantiems be tėvų. Įrodyta, kad šios

socialinės grupės vaikų dantys daug dažniau pažeidžiami dantų ėduonies, jiems išsivysto sunkesnės

burnos ligų formos, galinčios turėti neigiamą poveikį bendrai augančio organizmo sveikatai.

- Vaikams iki 3 metų amžiaus. Ankstyvas vaikų dantų ėduonis vystosi kaip tik šiuo laikotarpiu, todėl

būtina savalaikė efektyvi profilaktika prasidedanti tinkamu moters rūpinimusi savo, kartu ir būsimo

kūdikio, sveikata nėštumo laikotarpiu bei profilaktikos priemonių taikymu kūdikiui gimus.

- Vaikams, lankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigas (3-6 metų amžiaus) bei pradinio ugdymo

įstaigas (7-10 metų amžiaus). Sveikos gyvensenos įgūdžių, orientuotų į burnos ligų profilaktiką,

ugdymas turi būti pradedamas būtent šiuose amžiaus laikotarpiuose.
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Vaikams, lankantiems ikimokyklinio bei pradinio ugdymo įstaigas, taip pat aktyviai sportuojantiems.

Vaikai, lankantys įvairias ugdymo įstaigas (vaikų darželius, pradines mokyklas, sporto mokyklas ir k. t.)

susiduria su padidėjusia rizika patirti dantų traumas. Šios amžiaus grupės vaikams dantų traumų metu

pažeidžiami priekiniai pastovieji dantys, dažnai yra dar nepilnai susiformavę, todėl gydymas neretai

būna komplikuotas ir sudėtingas. Išsivysčiusios komplikacijos dažnai turi įtakos tolimesnei vaiko raidai

ir gyvenimo kokybei.

Šios metodinės rekomendacijos bus publikuojamos ir viešai prieinamos projektą įgyvendinančių

organizacijų elektroninėse svetainėse, galimai kitų organizacijų (visuomenės sveikatos centrų)

elektroninėse svetainėse, taip pat pagal poreikį bus parengti ir išleisti popieriniai jų variantai. Metodinės

rekomendacijos ir sklaidos priemonės skirtos sveikatos priežiūros specialistams (preliminariai šeimos

gydytojams, slaugos personalui), socialiniams darbuotojams, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo

įstaigų darbuotojams, tėvams.
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