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Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2017 m. vasario - kovo
mėn. vykdė tėvelių anketinę apklausą apie vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis programą.
Apklausos tikslas – sužinoti ar vaikų tėvai (globėjai) turi pakankamai informacijos
apie šią nemokamą programą.
Tyrime dalyvavo Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 1 klasės vaikų tėveliai ir
Visagino lopšelių-darželių „Gintarėlio“, „Auksinio raktelio“, „Ąžuoliuko“ vaikų tėveliai. Iš viso
tyrime dalyvavo 66 tėveliai.
Anketinė apklausa vyko per tėvų susirinkimus mokykloje ir darželiuose. Buvo
pateikta trumpa anketa, kurioje buvo 5 klausimai su duotais pasirinkimų variantais (žiūrėti priede
nr. 1), tam kad užimtų mažiau tėvelių laiko. Visiems tyrimo dalyviams buvo paruošta informacija
apie silantus ir po tyrimo ši medžiaga buvo padalinta (žiūrėti priede nr. 2).
Pirmame klausime buvo klausiama, ar tėvai iš vis yra ką nors girdėję apie vaikams
skirtą krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą.
Kaip matome 1 pav. jog iš 66 tėvų, 48 tėvai žinojo apie šią programą ir jie sudarė 72
proc., o 10 tėvų niekada nebuvo girdėję apie šią programą ir jie sudarė 15, 20 proc., o 8 tėvai iš 66
girdėjo, jog tokia programa yra, bet deja apie ją nieko nežino – jie sudarė 12,10 proc. Tai reiškia,
jog 18 tėvų trūko informacijos apie šią programą.
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1 pav. Tėvelių žinios apie silantų dengimo programą, pasiskirstymas procentais
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Antras klausimas buvo apie tai, iš kur tėvai sužinojo informaciją apie vaikų krūminių
dantų silantavimą. Kaip matome 2 pav. 23 tėvai informaciją apie programą sužinojo internete ir jie
sudarė – 34,80 proc. Šiek tiek mažiau, tai yra 22 tėvai, kurie sudarė 33,30 proc. sužinojo iš
odontologo,
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mokykloje/darželyje – jie sudarė 18,20 proc. O likusieji 9 tėveliai, kurie sudarė 13,60 proc.
informacijos apie silantus iš vis neturėjo.
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2 pav. Tėvų atsakymai, iš kur sužinojo informaciją apie silantavimą, pasiskirstymas procentais
Trečiame klausime tėvelių buvo klausiama, kas jų nuomone yra silantai. Labai džiugu,
jog didžioji dalis, tai yra 63 tėvai, kurie sudarė 95,50 proc. žinojo teisingą atsakymą, jog silantai yra
hermetizuojanti medžiaga, skirta dantų profilaktikai. Tik 3 tėveliai pasirinko neteisingus atsakymus.
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3 pav. Tėvelių nuomonė, kas yra silantai, atsakymų pasiskirstymas procentais
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Kaip matome 4 pav. 29 tėvų vaikai, kurie sudarė 43,90 proc. nesinaudojo šia
programa. 25 tėvų vaikai šia programa pasinaudojo, ir jie sudarė 37,90 proc. visų apklaustųjų, o
likusi dalis, tai yra 12 tėvų, kurie sudarė 18,20 proc. ruošiasi kreiptis pas odontologą dėl šios
programos.

4 pav. Tėvelių atsakymų pasiskirstymas proc. ar jų vaikai dalyvavo šioje programoje
Džiugu, jog po apklausos didžioji dalis t, tai yra 50 tėvelių po apklausos susidomėjo
apie vaikų krūminių dantų silantavimą ir jie sudarė 75,80 proc. apklaustųjų, 10 tėvelių iš dalies
susidomėjo, o 6 tėvai nesusidomėjo.

5 pav. Po apklausos tėvelių susidomėjimas apie dantų silantavimą, procentais
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Apibendrinant anketinės apklausos rezultatus galime teigti, jog iš 66 apklaustų tėvų
didžioji dalis, tai yra 48 tėvai yra girdėję apie vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis programą, o 18 tėvų negirdėjo, o jei girdėjo, tai nieko apie ją nežinojo. Daugiausiai
informacijos apie šią programą rado internete. 63 tėvai žinojo, kas yra silantai ir kam jie skirti. Iš 66
apklaustų tik 25 tėvų vaikai dalyvavo šioje programoje. Apklausa buvo naudinga, tuo, jog po
apklausos net 50 tėvų susidomėjo apie vaikų dantų silantavimo programą.

Parengė:
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos stebėsenos
specialistė Agnė Dubakienė

PRIEDAI
1 PRIEDAS „ANKETA“
2 PRIEDAS „INFORMACIJA TĖVELIAMS, APIE SILANTUS“
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1 PRIEDAS

ANKETA
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras šiuo metu vykdo tyrimą apie vaikų
krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą, kurio tikslas – sužinoti ar vaikų
tėvai (globėjai) turi pakankamai informacijos apie šią NEMOKAMĄ programą.
Gerbiami tėveliai, prašome užpildyti pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė.
1. Ar esate girdėję apie vaikams skirtą krūminių dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis programą? (pažymėkite vieną atsakymą)
 Taip
 Ne
 Girdėjau, jog tokia programa yra, bet apie programą nieko nežinau
2. Iš kur sužinojote apie vaikų krūminių dantų silantavimą? (pažymėkite vieną atsakymą)
 Internete
 Informavo odontologas
 Informavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis darželyje/mokykloje
 Informacijos apie silantus neturiu
3. Kas Jūsų manymu yra silantai ir kam jie naudojami? (pasirinkite vieną atsakymą)
 Silanatai – tai plombinė medžiaga, plombuojanti danties skylutes
 Silantai – tai vaistai, malšinantys dantų skausmą
 Silantai – tai hermetizuojanti medžiaga, skirta dantų profilaktikai
 Silantai – tai medžiaga, kuri dedama prieš dantų plombą
4. Ar Jūsų vaikai dalyvavo šioje programoje? (pažymėkite vieną atsakymą)
 Taip
 Ne
 Ne, bet ruošiamės kreiptis dėl šios programos pas odontologą
5. Ar po apklausos susidomėjote apie vaikų krūminių dantų silantavimą? (pasirinkite
vieną atsakymą)
 Taip
 Iš dalies
 Ne

DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS!
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2 PRIEDAS
Trumpa informacija apie vaikų krūminių dantų dengimą silantinėmis medžiagomis
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslauga iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama nuo 2005 m. rugsėjo 16 d. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, silantuojamas vaikų nuo 6 iki 14 metų nuolatinių
krūminių dantų kramtomasis paviršius. Todėl raginame tėvelius, turinčius 6–13 metų (kol nesukakę
14 metų) vaikų, nuvesti juos pas gydytojus odontologus, kurie padengs jų krūminius dantis nuo
ėduonies saugančia medžiaga. Padengtų silantais dantų kontrolė atliekama po 3 mėnesių, vėliau –
kiekvieno profilaktinio tikinimosi metu. Jei silantas iškrenta, krūminių dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis procedūra kartojama.
Silantai – tai dantų anatominius plyšius – vageles ir duobeles – hermetizuojančios
medžiagos, skirtos šių sričių ėduonies profilaktikai.
Silantas – tai plastiškas skystis, galintis įsiskverbti į gilias vageles ir pripildyti tas
sritis, kurių neįmanoma išvalyti dantų šepetėliu. Sukietėjęs silantas sudaro mechaninę užtvarą tarp
danties ir žalingų poveikių burnos bakterijų, jų gaminamų rūgščių. Net jei giliai vagelėse liko šiek
tiek bakterijų, jos nebegauna maisto medžiagų, todėl negali daugintis ir gaminti rūgščių.
Kurie dantys yra dengiami silantais?
Dažniausiai silantais yra padengiamos nuolatinių krūminių dantų vagelės. Pirmieji
krūminiai dantys išdygsta vaikams esant 6 metų amžiaus. Antrieji krūminiai dantys pasirodo apie
12-tus metus.
Kaip yra atliekama silantavimo procedūra?
Atliekant dantų vagelių padengimą silantais nėra reikalingas danties gręžimas. Tai yra paprasta
3 žingsnių procedūra:




Gydytojas odontologas ar burnos higienistas nuvalo danties paviršių specialia pasta;
Vagelės, švirkštu, padengiamos silantu;
Silantas sukietinamas panaudojant specialią šviesą.

Visagino miesto savivaldybėje silantavimo paslaugas teikia šios įstaigos:
1. VšĮ Visagino pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
2. UAB „Minartmeda“
3. VšĮ Krikščionių medicinos centras

Informaciją pateikė Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

