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Vaikų dantų silantavimas – ankstyvesnis 

Nuo 2021 metų sausio 1 dienos įsigaliojo kai kurie Vaikų krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

(PSDF) biudžeto tvarkos aprašo pakeitimai. Svarbiausia naujiena yra ta, kad nuo šiol dantų 

silantavimas PSDF lėšomis vaikams gali būti atliekamas nebe nuo 6 metų, kaip buvo anksčiau, 

bet nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo.  

Pasak Panevėžio teritorinės ligonių kasos (Panevėžio TLK) Kontrolės skyriaus vyriausiosios 

specialistės Aldonos Stukienės, odontologai pastebi, kad dabar dažnam vaikui pirmieji nuolatiniai 

krūminiai dantys išdygsta jau 5 metų, o kol sueina 6 metai, neretam jie spėja ir sugesti. Kadangi 

ėduonies pažeisti dantys silantuoti netinkami, jaunesnių nei 6 metų vaikų tėvai, norėdami laiku 

apsaugoti atžalų nuolatinius krūminius dantis nuo ėduonies, už silantavimą turėdavo mokėti savo 

lėšomis. Atsižvelgusi į šią situaciją, Sveikatos apsaugos ministerija pakeitė Vaikų krūminių dantų 

dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašą, kuriame 

nuo šių metų numatytas silantavimo apmokėjimas iš PSDF biudžeto ir jaunesniems nei 6 metų 

vaikams. Tai tikrai gera žinia mažamečius auginantiems tėvams. 

Ligonių kasos atkreipia dėmesį: silantavimo paslaugos teikiamos vaikams iki 14 metų (kol 

nesuėjo 14 m.). Jas teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis 

ligonių kasomis (TLK), gydytojai odontologai su padėjėjais arba burnos higienistai. Silantais 

hermetizuojamos nuolatinių pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų krūminių dantų vagelės, o jei ėduonies rizika 

didelė – hermetizuojamos kaplių vagelės ir gilios viršutinių lateralinių kandžių aklosios duobelės. 

Dažniausiai silantavimo kartoti nereikia, bet jei ši medžiaga iškrenta, nemokama procedūra atliekama 

dar kartą. Tyrimais nustatyta: laiku padengus vaikų dantis silantais, galima išvengti apie 80 proc. dantų 

ėduonies atvejų, o kartu – ir brangesnių bei sudėtingesnių dantų gydymo būdų.  

Nemokama, iš PSDF lėšų kompensuojama vaikų nuolatinių krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis paslauga Lietuvoje teikiama jau septyniolikti metai. Pasaulyje silantai naudojami daugiau 

nei 40 metų. Per šiuos metus buvo atlikta daug klinikinių tyrimų, parodančių, kad silantavimas yra 

veiksminga procedūra, padedanti užkirsti kelią dantų ėduoniui atsirasti. Silantai neleidžia patekti 

bakterijoms bei angliavandeniams, kauptis apnašoms bei maisto likučiams. 
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Panevėžio TLK primena tėvams: norint nemokamai silantuoti vaikų nuolatinius krūminius dantis, 

reikia kreiptis į savo polikliniką arba odontologijos kliniką, kuri sudariusi sutartį su TLK. Jei ši 

paslauga teikiama įstaigoje, nesudariusioje sutarties su TLK, teks mokėti patiems. Pas gydytoją 

odontologą arba burnos higienistą reikės apsilankyti kelis kartus, kol visi nuolatiniai krūminiai dantys 

bus padengti apsaugine medžiaga. Iš pradžių silantais padengiami pirmieji išdygę krūminiai dantys, o 

vėlesnių apsilankymų metu – kiti. Per vieną apsilankymą gali būti atliekamas vieno danties, dviejų, 

trijų ar keturių nuolatinių dantų silantavimas. 

Valstybinės ligonių kasos duomenimis, Lietuvoje 2020 m. krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis paslaugos suteiktos daugiau kaip 22 tūkst. vaikų. Už jas iš PSDF biudžeto sumokėta 

daugiau kaip 444 tūkst. Eur (2019 m. šiomis paslaugomis pasinaudojo daugiau nei 34 tūkst. vaikų, 

sumokėta apie 598 tūkst. eurų).  

Išsamesnė informacija apie vaikų krūminių dantų silantavimą   

http://www.paneveziotlk.lt/?TabID=5&topic=123. 

 

 

             Panevėžio teritorinė ligonių kasa 

  
Ligonių kasos kviečia: 

• Skaityti svarbiausias naujienas Facebook: https://goo.gl/ML8SqJ 

• Pamatyti naujausias nuotraukas ;) Instagram: https://goo.gl/tXvpXr 

• Žiūrėti išsamius ir linksmus vaizdo įrašus Youtube: https://goo.gl/BPBep2 

• Sekti išskirtinius infografikus ir ne tik Flickr: https://goo.gl/Hsyhq4 

Rūpimus klausimus galite pateikti el. paštu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos 

telefonu (8 5) 232 2222. 
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