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se pla{am nemam pridru`nik

nemam problemi nemam stom. vo blizina

nemam mater. sred.
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД
Во испитувањето беа вклучени 62 деца на возраст од 12

години, кои посетуваа стоматолог од градот и околината
на Штип, со еднаква застапеност на машкиот и женскиот
пол. Преку специјално дизајнирани прашалници беше
направена анкета во која беа вклучени и следните
прашања:

Кога првпат отиде на стоматолог
 предучилишна возраст
 училишна возраст
 не знам

Причина за посета на стоматолог
 болка
 контрола
 поправање на заби

Зошто не оди на стоматолог
 немам навика
 од страв
 не знам, не ме носат родителите

ВОВЕД
Оралното здравје на училишните деца претставува
значајна социјална и економска вредност на современиот
свет. Посетата на стоматологот и стекнување на навики
за грижа на забите претставува основен предуслов за
здрава популација.

ЦЕЛ

РЕЗУЛТАТИ
Анализата на податоците прикажани на графикон 1 укажуваат дека

испитаниците не се сеќаваат кога биле на стоматолог 26.12% од Штип и
17.02% од руралните средини.

На 6 годишна возраст за прв пат стоматолог посетиле 49.82%
испитаници од Штип, а од руралните средини 0.71%.

Во графикон 2 каде се наведени причините за првата посета на
стоматолог, болката ја посочуваат 13.40% од испитаниците од Штип, а
22,65% испитаниците од околината.

На графикон 3 се прикажани резултатите за причините заради кои
се избегнува посетата на стоматолог. Стравот како причина го посочиле
30.92% од испитаниците од Штип, а 44.75% испитаниците од околината.

ЗАКЛУЧОК
Едукацијата на родителите и децата би требало

да биде почетен дел од активностите за превенција на
заболувањата во устата и забите. Сознанијата кои
децата ги стекнуваат во најмладата возраст останува
како патоказ за цел живот.

Во оваа студија целта ни беше да направиме

детерминирање на навиките за посета на

стоматолог кај училишните деца.
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bolka

ekstrakcija

kontrola

popravka

trauma na zab


