
 
 

  
 

 

Klaipėdos rajono mokinių dantų ir žandikaulių būklė 2016 metais 

Remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 m. ataskaitos duomenimis, prasta mokinių dantų būklė – 

antrus metus tarp prioritetinių problemų. 

                                                                                                                                                                           

      

 

Dantų ėduonies intensyvumo rodiklis (KPI) – dantų ėduonies intensyvumo 

rodiklis, išreiškiamas ėduonies pažeistų (kariozinių, plombuotų ir išrautų) dantų 

skaičiumi, tenkančiu vienam asmeniui. 

2015 m. Klaipėdos rajono mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas buvo 

apie 1,35 karto didesnis nei Lietuvos (1 pav.). 2016 m. 85,3 proc. Klaipėdos r. 

mokinių turėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų (2015 m. 82,9 

proc., 2014 m. 82,5 proc.). 2016 m. Klaipėdos r. mokinių KPI buvo vidutinis – 

3,59 (2015 m. Klaipėdos r. mokinių KPI buvo aukštas – 4,6; Lietuvos vaikų KPI 

buvo vidutinis – 3,4).   

2016 m. Klaipėdos rajone nuo 7 iki 10 klasės mokiniai turėjo daugiausia 

nuolatinių dantų, kurie buvo pažeisti ėduonies. Palyginus tarp visų klasių, penktoje 

klasėje buvo daugiausia mokinių, kurie neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ir 

išrautų dantų. 2015 m. aukštas mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas 

buvo 1–3 ir 8–12 klasių mokinių (svyravo nuo 4,8 iki 5,6), 2016 m. 1-2 ir 11 

klasių mokinių (svyravo nuo 4,61 iki 4,97) (2 pav.).  

 

 

 

2 pav. Klaipėdos rajono mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas pagal klases 

2014–2016 m. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė 

sistema 

1 pav. Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indekso rodiklio santykis su Lietuva ir pasiskirstymas tarp savivaldybių, 2015 m.  

                                                   Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Informaciją parengė: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Monika Steponkienė 

tel. (8 46) 45 37 54, el. p. monika.steponkiene@visuomenessveikata.lt.  

 2015 m. 2016 m.  

 Klaipėdos r. Lietuva Klaipėdos r. 

Vaikai, turintys pavienių dantų sąkandžio patologija, proc. (iš viso) 26,26 22,14 21,50 

Vaikai, turintys žandikaulio patologija, proc. (iš viso) 15,06 12,68 10,91 

2016 m. kas penktas mokinys turėjo pavienių dantų sąkandžio patologiją, kas 9 vaikas – 

žandikaulių patologiją (3 pav.).  

 

2016 m. iš viso 670 vaikų, gyvenančių 

miestuose ir 788 mokiniai, gyvenantys 

kaimuose, turėjo ėduonies pažeistus  

(kariozinius) nuolatinius dantis.  

 

2016 m. iš viso 67 vaikai, gyvenantys 

miestuose ir 93 mokiniai, gyvenantys 

kaimuose, turėjo 5 ir daugiau ėduonies 

pažeistus  (kariozinius) nuolatinius dantis. 

 

3 pav. Mokinių, turinčių pavienių dantų ar žandikaulių patologiją, dalis 2016 m. (proc.) 

Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

mailto:monika.steponkiene@visuomenessveikata.lt

