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THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG SÂU RĂNG
CHO TRẺ MẦM NON TỪ 3-5 TUỔI
Ở TRƯỜNG MẦM NON VÂN XUÂN, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC
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Abstract: The article overviews some theoretical issues as well as analyses situation of dental
caries and preventative methods for children aged from 3 to 5 in the Van Xuan Kindergarten, Vinh
Tuong District, Vinh Phuc Province. On that basis, the authors provide preventative methods for
prevention of dental caries of children and also test provided methods.
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1. Mở đầu
Sâu răng là một trong những căn bệnh nhiễm trùng
mạn tính phổ biến nhất và rất khó kiểm soát ở trẻ em, đặc
trưng bởi sự xuất hiện sớm, tiến triển nhanh chóng. Mặc
dù sâu răng không đe dọa mạng sống, nhưng những ảnh
hưởng của bệnh lên cá nhân và cộng đồng là rất nghiêm
trọng. Sâu răng gây đau, ảnh hưởng đến chức năng, đến
tốc độ tăng trưởng và khả năng phát triển của trẻ, do đó
làm giảm chất lượng cuộc sống [1], [2]. Tại Việt Nam,
theo nghiên cứu của Trần Văn Trường và cộng sự năm
2001, tỉ lệ sâu răng ở trẻ từ 6-8 tuổi là 84,9 %, trẻ từ 9-11
tuổi là 56,3 %. Năm 2010, theo kết quả điều tra của Viện
đào tạo Răng Hàm Mặt, Đại học Y Hà Nội tại 5 tỉnh
thành trong cả nước cho thấy, tỉ lệ sâu răng sữa của trẻ từ
4-8 tuổi là 81,6 % [3]. Để có thêm thông tin và số liệu
thống kê về tỉ lệ sâu răng và có thêm các biện pháp chăm
sóc, dự phòng sâu răng hiệu quả cho trẻ ở trường mầm
non, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Thực trạng và
biện pháp dự phòng sâu răng cho trẻ mầm non từ 3-5
tuổi ở Trường Mầm non Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường,
tỉnh Vĩnh Phúc”. Bài viết này trình bày thực trạng sâu
răng và các biện pháp dự phòng tình trạng sâu răng cho
trẻ từ 3-5 tuổi ở địa bàn nghiên cứu.
2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Một số vấn đề lí luận về dự phòng sâu răng cho trẻ
3-5 tuổi :
- Sâu răng sữa (sâu răng sớm): Theo Viện Hàn lâm Nha
khoa Nhi của Mĩ (AAPD) [4], “Sâu răng sớm ở trẻ em là
tình trạng xuất hiện của một hoặc nhiều tổn thương sâu (tổn
thương chưa hoặc đã hình thành lỗ sâu), mất răng (do sâu)
hoặc các mặt răng sâu đã được trám trên bất kì răng sữa nào
ở trẻ trước tuổi đến trường từ khi sinh đến 71 tháng tuổi. Sâu
răng sớm trầm trọng là tình trạng xuất hiện bất kì một dấu
hiệu sâu răng mặt nhẵn nào ở trẻ dưới 3 tuổi”.
Phân biệt với bệnh sâu răng giai đoạn sớm: Sâu răng
sớm (theo thuật ngữ ECC - Early Childhood Caries) là một

dạng của sâu răng, chỉ độ tuổi mà trẻ xuất hiện các tổn
thương sâu là sớm (từ 0-71 tháng); còn Sâu răng giai đoạn
sớm là một giai đoạn của bệnh sâu răng, chỉ các tổn thương
sâu ở giai đoạn sớm, chưa hình thành lỗ sâu, đặc trưng bởi
sự mất khoáng nhẹ, mất lớp men trong mờ, và trên lâm
sàng xuất hiện các đốm trắng đục trên bề mặt men nguyên
vẹn khi thổi khô, gọi là “sang thương sớm” [4].
Dựa theo định nghĩa của Viện Hàn lâm Nha khoa Nhi
của Mĩ, sâu răng sớm được chẩn đoán khi có cả hai yếu
tố sau: 1) Hiện diện của một hay nhiều tổn thương sâu,
mất răng do sâu hay miếng trám trên bất kì răng sữa nào;
2) Xảy ra ở trẻ em độ tuổi từ khi sinh đến 71 tháng tuổi.
- Khái niệm “biện pháp”: Theo cách hiểu của lĩnh
vực nghiên cứu khoa học thì biện pháp được coi là con
đường, cách thức để chuyển tải nội dung. Trong thực tế,
biện pháp được hiểu theo hai nghĩa: 1) Theo nghĩa hẹp:
Biện pháp là yếu tố tổ hợp thành phương pháp, phụ thuộc
phương pháp, trong tình huống cụ thể, phương pháp và
biện pháp có thể chuyển hóa cho nhau; 2) Theo nghĩa
rộng: Biện pháp bao hàm cả nội dung và cách làm, nó nằm
trong thang bậc dưới của giải pháp và trên phương pháp.
Căn cứ vào những vấn đề lí luận có liên quan, tác giả sử
dụng khái niệm biện pháp theo nghĩa rộng là một trong những
khái niệm công cụ quan trọng trong quá trình nghiên cứu.
- Khái niệm “biện pháp dự phòng sâu răng”: Là
những hoạt động chủ yếu của các cơ quan chuyên trách
nhằm hạn chế và loại trừ các nguyên nhân gây ra sâu răng.
2.2. Thực trạng sâu răng của trẻ trong nghiên cứu
Các nghiên cứu trên cho thấy, tỉ lệ sâu răng ở các
nước vẫn còn cao nhưng tỉ lệ răng sâu được điều trị rất
thấp, nhất là ở các nước đang phát triển. Điều đó chứng
minh tại sao hiện nay tỉ lệ sâu răng lại có xu hướng tăng
lên. Kết quả điều tra về thực trạng sâu răng của trẻ trong
nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ mắc sâu răng sớm ở trẻ từ 3-5
tuổi ở mức cao (71,3%). Kết quả này của chúng tôi cũng
tương tự với nghiên cứu của Hoàng Tử Hùng và cộng sự
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[5], trong đó tỉ lệ sâu răng sữa là khá cao (70,5%), so với
tỉnh Thuận Hải (cũ) tỉ lệ sâu răng sữa là 72,1%.
2.3. Thực trạng dự phòng sâu răng cho trẻ 3-5 tuổi
Để có thể khảo sát được thực trạng vấn đề này, chúng
tôi đã tiến hành điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến trên
các cán bộ quản lí, giáo viên và 345 phụ huynh, 345 trẻ
ở Trường Mầm non Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh
Vĩnh Phúc. Kết quả nghiên cứu thu được thể hiện qua
các nội dung dưới đây.
2.3.1. Nhận thức của giáo viên về tình trạng sâu răng của trẻ
Theo điều tra của chúng tôi thì 100% giáo viên có hiểu
biết về tác hại của sâu răng như răng sữa bị rụng quá sớm
thì sau này răng trưởng thành của trẻ có thể bị mọc lệch
lạc, gây xô hoặc nghiêng hàm, nếu răng sữa bị rụng sớm
thì khả năng nghiền nát thức ăn bị hạn chế khiến tiêu hóa
kém, sâu răng sữa sẽ làm trẻ bị đau nhức, nếu không được
điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những biến chứng như viêm
tủy, viêm cuống răng, ảnh hưởng đến mầm răng vĩnh viễn
ở dưới, dẫn đến phải nhổ răng sữa trước tuổi thay sinh lí.
Từ đó, ảnh hưởng đến sự mọc răng vĩnh viễn sau này.
Qua trao đổi với Ban Giám hiệu nhà trường, chúng
tôi được biết, hàng năm, ngoài cuộc khám răng định kì
của phòng y tế của xã cho các cháu thì trường không áp
dụng biện pháp nào để dự phòng thực trạng sâu răng cho
trẻ. Cô Hiệu trưởng cho biết “Nhà trường không có kinh
phí, không có nhân lực để tự tổ chức khám và đánh giá
tình trạng sâu răng của trẻ trong các lớp, mặc dù chúng
tôi biết tỉ lệ sâu răng theo số liệu của y tế cung cấp qua
đợt khám răng đầu năm là tương đối cao”. Cô Hiệu
trưởng cũng cho biết, trong chế độ sinh hoạt hàng ngày,
sau khi ăn trẻ không được súc miệng hoặc đánh răng, hơn
thế nữa các bữa phụ buổi chiều trẻ đều uống sữa tươi.
Qua quan sát, chúng tôi thấy, ngoài một số tấm pano
về hướng dẫn quy trình đánh răng được treo ở góc phụ
huynh, ở sân trường thì không có tài liệu, thông báo nào
liên quan đến việc dự phòng sâu răng cho trẻ. Không có
kem đánh răng, bàn chải đánh răng, bình nước xúc miệng
cho trẻ trong phòng vệ sinh của các lớp.
Điều tra giáo viên về các nguyên nhân gây sâu răng ở
trẻ, 100% giáo viên đều biết về nguyên nhân gây sâu răng
như vệ sinh chăm sóc răng miệng kém và trẻ thường xuyên
sử dụng đồ ăn ngọt, đồ ăn có chứa sữa, hay trẻ thường xuyên
uống nước ngọt. Nhưng nguyên nhân bú bình gây sâu răng
ở trẻ thì chỉ có 10 giáo viên biết đến, chiếm 48%.
Về việc chăm sóc răng miệng của trẻ ở trường, 100%
giáo viên có hiểu biết như phải vệ sinh răng miệng đúng
cách, tránh các thực phẩm có hại cho răng nhưng những
hiểu biết này chưa được áp dụng cho trẻ để tránh tình
trạng sâu răng sữa cho trẻ ở trường mầm non.
2.3.2. Nhận thức của phụ huynh về tình trạng sâu răng
của trẻ

Tỉ lệ phụ huynh có hiểu biết về tác hại của sây răng
chiếm đến 93,1%, phụ huynh không hiểu biết về tác hại của
sâu răng chỉ chiếm 9,6%. Như vậy, số phụ huynh hiểu biết
về sâu răng sữa chiếm tỉ lệ lớn, nhưng tình trạng sâu răng
sữa của trẻ vẫn rất cao. Qua trao đổi trực tiếp với chúng tôi,
hầu hết phụ huynh đều cho rằng: sâu răng sữa sẽ làm trẻ đau
nhức, ảnh hưởng đến chức năng nhai, nghiền nát thức ăn.
Tuy nhiên, hầu hết phụ huynh đều cho rằng: răng sữa bị sâu
sẽ rụng đi và được thay thế bằng răng vĩnh viễn, mà không
nghĩ rằng răng sữa bị sâu sẽ ảnh hưởng đến mầm răng vĩnh
viễn, khiến răng vĩnh viễn mọc lệch…
Theo hầu hết phụ huynh thì nguyên nhân gây sâu
răng là do trẻ lười đánh răng, súc miệng nước muối, hay
ăn đồ ngọt, uống nước ngọt. Có 200 phụ huynh (chiếm
58%) cho rằng, vệ sinh răng miệng kém là nguyên nhân
gây sâu răng, 145 phụ huynh (chiếm 42%) không hiểu
biết về chăm sóc răng miệng kém là nguyên nhân gây sâu
răng ở trẻ. Có 187 phụ huynh (chiếm 54%) biết rằng, trẻ
thường xuyên ăn đồ ngọt, uống nước ngọt là nguyên
nhân gây sâu răng và 46% phụ huynh không hiểu biết về
điều này. Một nguyên nhân gây sâu răng sữa rất lớn mà
chỉ có 12% số phụ huynh biết đến đó là: bú bình, kết quả
nghiên cứu cho thấy, có tới 88% phụ huynh không biết
đến nguyên nhân gây sâu răng này.
Khi răng sữa của trẻ lung lay để thay thế bằng răng
vĩnh viễn thì có đến 37,7% phụ huynh cho rằng, để răng
sữa lung lay tự rụng. Nhưng 62,3% phụ huynh cho rằng,
phải nhổ răng lung lay cho trẻ, vì nếu không nhổ răng
lung lay kịp thời thì răng vĩnh viễn sẽ mọc lẫy, làm ảnh
hưởng đến thẩm mĩ.
Khi điều tra hiểu biết của phụ huynh về xử lí tình
trạng mọc răng không đều của trẻ, kết quả cho thấy, có
40,6% phụ huynh không làm gì khi phát hiện răng của
trẻ mọc không đều. Kết quả này một lần nữa thể hiện sự
thiếu quan tâm của phụ huynh trong nghiên cứu tới
những bất thường về răng miệng của trẻ.
2.3.3. Đánh giá chung về thực trạng
Công tác dự phòng sâu răng cho trẻ 3-5 tuổi ở trường
mầm non Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
ngày càng được quan tâm và chú trọng hơn từ nhiều phía.
Hiệu quả của công tác này đã từng bước được nâng cao.
Đa số các bậc phụ huynh cũng hưởng ứng và chấp hành
đúng nội quy về việc chăm sóc răng miệng cho trẻ. Tuy
nhiên, không có thời gian tiến hành thực nghiệm để tiến
hành kiểm định tính khả thi thực tiễn, hiệu quả của các
biện pháp đã đưa ra để dự phòng sâu răng cho trẻ cho trẻ.
Một bộ phận không nhỏ cán bộ quản lí, giáo viên và phụ
huynh còn chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa
và tầm quan trọng của công tác dự phòng sâu răng cho
trẻ. Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ giáo
viên ở Trường Mầm non Vân Xuân chưa cao. Đội ngũ
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giáo viên trẻ nhiều, chế độ chính sách hỗ trợ giáo viên
hợp đồng không thường xuyên.
Bên cạnh đó, trang thiết bị để phục vụ cho công tác
bán trú còn thiếu và những cái dùng lâu năm thì xuống
cấp. Việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công
tác dự phòng cho trẻ 3-5 tuổi ở trường mầm non Vân
Xuân còn gặp nhiều khó khăn. Gia đình và nhà trường
chưa hoàn thiện được hệ thống các biện pháp mang tính
đồng bộ, khoa học, hiệu quả thực hiện công tác dự phòng
sâu răng cho trẻ. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả dự
phòng sâu răng cho trẻ 3-5 tuổi ở trường còn chưa được
chú trọng đúng mức…
2.4. Một số biện pháp dự phòng sâu răng cho trẻ 3-5
tuổi ở Trường Mầm non Vân Xuân
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn,
chúng tôi đề xuất một số biện pháp dự phòng sâu răng
cho trẻ từ 3-5 tuổi ở Trường Mầm non Vân Xuân, huyện
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
- Tăng cường nhận thức của cán bộ quản lí, cán bộ y
tế, giáo viên, phụ huynh và trẻ mầm non về sâu răng; tầm
quan trọng của công tác dự phòng sâu răng: Cán bộ quản
lí nhà trường phải lập kế hoạch chi tiết về công tác bồi
dưỡng ý thức và nâng cao nhận thức cho tất cả các lực
lượng. Trong đó, nhấn mạnh đến tính trách nhiệm của các
thành viên thông qua bảng phân công nhiệm vụ rõ ràng.
Trong một năm học, lãnh đạo cũng như các cán bộ y tế
nhà trường phải xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt
động, các lớp bồi dưỡng nhận thức về công tác dự phòng
sâu răng cho trẻ. Định kì hàng tháng, hàng quý và hàng
năm xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị khác
trong nhà trường tổ chức các hội nghị về vai trò và tầm
quan trọng của công tác dự phòng sâu răng. Vai trò trách
nhiệm của cán bộ quản lí trong việc định hướng tổ chức
hội nghị là rất quan trọng. Từ khâu lập kế hoạch tổ chức,
cán bộ y tế, giáo viên làm công tác dự phòng sâu răng cho
trẻ mầm non phải xác định được các nhiệm vụ cấp thiế...
để tiến hành xác định nội dung của buổi hội nghị. P huy
động được sự tham gia của hầu hết các cán bộ, giáo viên
trong nhà trường. Nên thường xuyên có những hội nghị
mở rộng trong đó đối tượng phụ huynh và trẻ mầm non
cũng được tham gia. Lãnh đạo nhà trường xây dựng các
nghị quyết, chỉ thị nhằm phát triển nhà trường và khẳng
định được vai trò của công tác dự phòng sâu răng cho trẻ
mầm non. Thường xuyên tổ chức cuộc thi tìm hiểu về
công tác dự phòng sâu răng cho trẻ. Sau mỗi cuộc thi mỗi
cá nhân là cán bộ y tế, giáo viên trong nhà trường sẽ có cơ
hội tìm hiểu và hiểu biết hơn về công tác này. Hoạt động
này nhằm đánh giá được mức độ nhận thức, tinh thần trách
nhiệm của các thành viên trong nhà trường đối với công
tác dự phòng sâu răng cho trẻ. Bên cạnh đó, cuộc thi hoặc
hoạt động giao lưu là nơi để cán Bộ Y tế, giáo viên thể hiện

được tinh thần, trách nhiệm và năng lực của mình trong
quá trình hoạt động và làm việc. Ngoài ra, cần phải thường
xuyên cập nhật các thông tin về dự phòng sâu răng cho trẻ.
- Xây dựng chế độ ăn uống đảm bảo tính khoa học
cho trẻ: Nghiên cứu sâu sắc những đặc điểm tâm, sinh lí
của trẻ ở giai đoạn lứa tuổi này. Nghiên cứu sự phát triển
của răng và những nguy cơ dẫn đến sâu răng ở trẻ.
Nghiên cứu xây dựng chế độ ăn uống phù hợp với trẻ.
- Tổ chức tốt công tác khám răng định kì cho trẻ: Mỗi
buổi khám nha khoa định kì sẽ gồm 2 giai đoạn: + Việc
khám tổng quát: Cán bộ y tế chuyên trách sẽ khám để tìm
dấu hiệu sâu răng và xem liệu răng của trẻ có mảng bám
hoặc cao răng hay không. Mảng bám là lớp vi khuẩn trong
suốt, nhầy và đóng lớp. Sau đó, cán bộ y tế sẽ khám đến
nướu răng của trẻ. Việc này sẽ được tiến hành bằng một
khí cụ đặc biệt dùng để đo khoảng cách giữa răng và nướu
răng của trẻ. Nếu nướu khỏe mạnh, các khoảng cách này
sẽ hẹp. Ở những trẻ bị bệnh về nướu răng, các khoảng cách
này sẽ trở nên sâu hơn. Giai đoạn này cần đồng thời khám
cả lưỡi, cổ họng, mặt, đầu và cổ. Điều này nhằm tìm kiếm
dấu hiệu bất kì của bệnh, chứng sưng tấy hoặc vấn đề sức
khỏe; + Công tác vệ sinh: Việc đánh răng và xỉa răng bằng
chỉ sẽ giúp tẩy sạch các mảng bám trên răng trẻ, nhưng trẻ
không thể loại bỏ cao răng ở nhà. Trong quá trình vệ sinh
răng, cán bộ y tế chuyên trách sẽ dùng các khí cụ chuyên
dụng để loại bỏ cao răng. Quá trình này được gọi là nạo
cao răng. Việc nạo cao răng giúp loại bỏ các mảng bám và
cao răng. Sau khi nạo cao răng, răng của trẻ sẽ được đánh
bóng. Đối với hầu hết các trường hợp, một loại kem dạng
bột sẽ được sử dụng cho thủ thuật nha khoa này. Loại bột
này sẽ giúp loại bỏ các vết ố trên bề mặt răng của trẻ. Bước
cuối cùng là làm sạch kẽ răng bằng chỉ. Cán bộ y tế chuyên
trách sẽ dùng chỉ nha khoa để làm sạch các vùng giữa
những chiếc răng của trẻ.
- Tổ chức bồi dưỡng cán bộ phụ trách công tác dự
phòng sâu răng: Cần xác định nhu cầu đào tạo, bồi
dưỡng; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; triển khai
thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng
bằng các hình thức; nội dung bồi dưỡng.
- Tổ chức điều trị sớm khi có dấu hiệu sâu răng ở trẻ:
Tổ chức phòng khám đảm bảo yêu cầu về trang thiết bị
kĩ thuật trong các nhà trường hoặc lựa chọn phòng khám
nha khoa có uy tín ở ngoài nhà trường để tiến hành thăm
khám răng cho trẻ. Tổ chức khám răng định kì cho trẻ
mầm non để từ đó có thể phát hiện sớm sâu răng ở trẻ.
Điều trị kịp thời tình trạng sâu răng ở trẻ với mục tiêu
mang lại kết quả trước mắt và lâu dài.
- Tăng cường cơ sở vật chất cho công tác dự phòng
sâu răng trong các trường mầm non: Tiến hành rà soát
thực trạng về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng
ngừa sâu răng. Những cơ sở vật chất, trang thiết bị không
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còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng cần lên kế hoạch tu
sửa, bổ sung và xây mới hoàn toàn. Ngoài ra, để đáp ứng
nhu cầu làm việc trong giai đoạn mới cũng như đáp ứng
đòi hỏi của xã hội về chất lượng làm việc cũng như chất
lượng công tác phòng ngừa sâu răng, cần tiến hành lên
kế hoạch, dự trù kinh phí để xây dựng và sửa chữa những
thiết bị không đạt hiệu quả và không đảm bảo điều kiện
cho hoạt động. Tăng cường đầu tư hiện đại hoá các
phòng làm việc, khu họp của đội ngũ cán bộ y tế, giáo
viên. Tăng cường đầu tư, hiện đại hoá các trang thiết bị,
phương tiện cho công tác dự phòng sâu răng ở trẻ. Thực
hiện ứng dụng rộng rãi các thành tựu của khoa học, công
nghệ vào công tác này. Để đầu tư có hiệu quả cần phải
tìm hiểu kĩ công nghệ ứng dụng của từng loại máy móc,
thiết bị, lựa chọn ưu tiên những trang thiết bị, phương
tiện mũi nhọn để đầu tư mua sắm trước, tránh tình trạng
lãng phí trong đầu tư, mua sắm trang thiết bị.
Chúng tôi tiến hành khảo sát kết quả về mức độ cần
thiết và tính khả thi của các biện pháp trên đối tượng khách
thể là 125 người, bao gồm: cán bộ quản lí Phòng GD-ĐT,
cán bộ quản lí nhà trường, các cán bộ y tế, giáo viên các
trường mầm non ở tỉnh Vĩnh Phúc. Để có cơ sở khoa học
cho vấn đề nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành khảo
nghiệm, trưng cầu ý kiến về sự cần thiết và tính khả thi của
các biện pháp với ba mức độ (1. Rất cần thiết/rất khả thi,
2. Cần thiết/khả thi, 3. Không cần thiết/không khả thi).
Về sự cần thiết, biện pháp 1 có 113/125 (90,4%) cán
bộ quản lí, cán bộ y tế, giáo viên, phụ huynh cho rằng cần
thiết, chỉ có 12 người (9,6%) vẫn còn phân vân với biện
pháp này. Biện pháp 2 có125/125 (100%) cán bộ quản lí,
cán bộ y tế, giáo viên, phụ huynh đều đánh giá biện pháp
này rất cần thiết. Các biện pháp còn lại được đánh giá về
mức độ rất cần thiết chỉ chiếm 76-78%.
Từ kết quả nghiên cứu thu được chúng tôi nhận thấy
rằng, đa số ý kiến của cán bộ quản lí, cán bộ y tế và giáo
viên đều nhận thấy mức độ cần thiết của các biện pháp
dự phòng sâu răng cho trẻ mầm non từ 3-5 tuổi ở tỉnh
Vĩnh Phúc. Không có ý kiến nào đánh giá là “Không cần
thiết”. Tuy nhiên, với biện pháp “Tăng cường nhận thức
của cán bộ quản lí, cán bộ y tế, giáo viên, phụ huynh và
trẻ mầm non về sâu răng; tầm quan trọng của công tác dự
phòng sâu răng”, “Tổ chức bồi dưỡng cán bộ phụ trách
công tác dự phòng sâu răng”, “Tăng cường cơ sở vật chất
cho công tác dự phòng sâu răng trong các trường mầm
non” vẫn còn một số các ý kiến chưa khẳng định rõ ràng
về tính cần thiết của các biện pháp này.
Về tính khả thi, biện pháp 3 và 5 được 100% cán bộ
quản lí Phòng GD-ĐT, cán bộ quản lí nhà trường, các
cán bộ y tế và giáo viên mầm non đều cho rằng khả thi.
Hai biện pháp này chiếm tỉ lệ khả thi cao nhất. Biện pháp
4 và 6 vẫn còn 36%-38% cán bộ quản lí GD-ĐT, cán bộ

quản lí nhà trường, các cán bộ y tế và giáo viên mầm non
đang phân vân về tính khả thi của biện pháp.
Từ kết quả nghiên cứu thu được, chúng tôi nhận thấy
rằng, đa số ý kiến của cán bộ quản lí, cán bộ y tế và giáo
viên đều nhận thấy tính khả thi của các biện pháp dự phòng
sâu răng cho trẻ mầm non từ 3-5 tuổi. Không có ý kiến nào
đánh giá là “Không khả thi” đối với các biện pháp này.
Căn cứ vào các kết quả khảo nghiệm thu được, chúng
tôi có thể khẳng định về tính đúng đắn của các biện pháp
dự phòng sâu răng cho trẻ mầm non từ 3-5 tuổi ở Trường
Mầm non Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
đã được đề xuất.
3. Kết luận
Thực trạng sâu răng của trẻ từ 3-5 tuổi ở tỉnh Vĩnh
Phúc chiếm tỉ lệ cao (71,3%), tỉ lệ trẻ bị sâu răng có xu
hướng tăng dần theo tuổi. Không những thế, tình trạng
sâu mất răng của trẻ cũng chiếm tỉ lệ cao (89,3%), trẻ
được trám răng khi bị sâu chiếm tỉ lệ thấp (5,8%),
Tình trạng ăn đồ ngọt, thói quen ăn vặt, uống nước
ngọt/đồ uống có ga, việc uống và ăn thực phẩm có nguồn
gốc từ sữa, thời điểm cai sữa sớm, thói quen bú bình và
thời gian một bữa ăn quá lâu là các yếu tố liên quan đến
tỉ lệ sâu răng cao của trẻ trong nghiên cứu. Thực trạng
sâu răng này vẫn diễn ra mặc dù phụ huynh và giáo viên
mầm non (những người trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy
trẻ) về vấn đề này rất tốt. Trường mầm non trong địa bàn
nghiên cứu không áp dụng bất kì biện pháp dự phòng sâu
răng nào cho trẻ.
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