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Įvadas 

 

 Vienas svarbiausių sveikatos raidos tarpsnių yra vaikystė ir paauglystė. Tuo laikotarpiu vaiko 

elgsenos ir gyvensenos ypatybės turi labai didelės reikšmės vėlesnio gyvenimo kokybei. Šeima ir 

mokykla vaikui turi padėti suprasti, kad sveikata yra vertybė, kurią reikia tausoti bei saugoti.  

Duomenys apie mokinių sveikatos būklę gaunami iš statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a 

„Mokinio sveikatos pažymėjimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Mokinio 

sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 3-38; 2013, Nr. 52-2611).  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 

patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” (Žin., 2011, Nr. 103-4858 ) 98 punkte nurodyta, 

kad mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese 

dalyvautų pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš 

metus. Naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki 

einamųjų metų rugsėjo 15 d.  

Mokinių sveikatos būklės duomenys naudojami mokinių sveikatos duomenų rinkimui, kaupimui, 

analizei ir vertinimui. Atsižvelgiant į mokinių sveikatos problemas yra kryptingai planuojama ir 

įgyvendinama sveikatos priežiūra bendrojo lavinimo mokyklose, organizuojamos tikslios sveikatos 

stiprinimo priemonės, susijusios su ligų ir traumų profilaktika.  

Nuo 2016 m. mokyklinio ugdymo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai Mokinio sveikatos pažymėjimų duomenis veda į Higienos instituto sukurtą vaikų 

sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS), siekiant sistemingo vaikų sveikatos būklės 

stebėjimo ir kryptingo sveikatos politikos bei vaikų sveikatos būklės gerinimo prioritetų formavimo. 

 

 

 

 

 

 



2019 m. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos mokinių sveikatos 

rodiklių suvestinė 
  

 

Statistiškai reikšmingai mažesnė rodiklio reikšmė, 
palyginus su rodiklio reikšme savivaldybėje 

 

Statistiškai reikšmingai didesnė rodiklio reikšmė, 
palyginus su rodiklio reikšme savivaldybėje 

 
Rodiklis statistiškai reikšmingai nesiskiria, 
palyginus su rodiklio reikšme savivaldybėje 

  
 

 

 

N - absoliutus asmenų skaičius. 
Rodiklio reikšmė - skaitinė rodiklio reikšmė ugdymo įstaigoje. 
Rodiklio reikšmė savivaldybėje - skaitinė rodiklio reikšmė savivaldybėje. 
Vaizdavimas - pateikiama linija nurodo rodiklio reikšmių pasiskirstymą savivaldybėje pagal kvartilius (žalia spalva 
paryškinta sritis, kuri apima 50% reikšmių). Atskirai vertikalia linija nurodyta rodiklio reikšmė savivaldybėje, o 
apskritimu - ugdymo įstaigos rodiklio reikšmė. 
Pokytis - pateikiama skaitinė ugdymo įstaigos rodiklio pokyčio reikšmė, kuri vaizduojama su "+" ženklu, jei reikšmė 
padidėjo, palyginus su praėjusiais metais ir "-", jei sumažėjo. Rodiklio pokytis bus pateikiamas rausva spalva, jei tai 
reiškia statistiškai reikšmingą rodiklio pokytį, palyginti su praėjusių metų reikšme ir balta, jei pokytis nebuvo statistiškai 
reikšmingas, palyginus su praeitų metų rodiklio reikšme. 
Pastaba. 1-17 rodiklis apima tik tuos vaikus, kurie ugdymo įstaigai pristatė Formą Nr. 027-1/a 
1 lentelė. Bendrieji duomenys, 027-1/a formos užpildymas. 

Eil. 
Nr. Rodiklis N Rodiklio 

reikšmė 
Rodiklio 

reikšmė  savivaldybėje Vaizdavimas 

Pokytis 
nuo 

praeitų 
metų 

1. 

Vaikų, 
pristačiusių pilnai 
užpildytą 027-1/a 
formą, dalis (%) 

406 43.80 34.04 
 

-28.85 

2. 

Vaikų, kurių 027-
1/a formos I dalis 
"Fizinės būklės 
įvertinimas" 
pilnai užpildyta, 
dalis (%) 

562 60.63 48.18 
 

-0.64 

3. 

Vaikų, kurių 027-
1/a formos II 
dalis "Dantų ir 
žandikaulių 
būklės 
įvertinimas" 
pilnai užpildyta, 
dalis (%) 

457 49.30 36.81 

 

-18.91 

4. 

Vaikų, galinčių 
dalyvauti ugdymo 
veikloje be jokių 
apribojimų, dalis 
(%) 

561 60.52 46.67 
 

-12.23 

Šaltinis: Higienos institutas 

Mokiniai galintys dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų 

 Pagal turimus duomenis 60,52 proc.  mokinių gali  dalyvauti ugdymo veikloje be jokių 

apribojimų, šis skaičius palyginus su 2018 m. statistiškai reikšmingai sumažėjo 12,23 proc.  



2 lentelė. Mokinių pasiskirstymas pagal kūno masės indekso grupes 

Eil. 
Nr. Rodiklis N Rodiklio 

reikšmė 
Rodiklio 

reikšmė  savivaldybėje 

Vaizdavimas Pokytis 
nuo 

praeitų 
metų 

1. 
Vaikų, turinčių 
per mažą KMI, 
dalis (%) 

82 14.59 12.49  -8.87 

2. 
Vaikų, turinčių 
normalų KMI, 
dalis (%) 

369 65.66 64.64  -14.78 

3. 
Vaikų, turinčių 
didelį KMI, dalis 
(antsvoris) (%) 

90 16.01 14.96  -18.94 

4. 
Vaikų, turinčių 
labai didelį KMI, 
dalis (nutukimas)  

28 4.98 5.89  -12.48 

Šaltinis: Higienos institutas 

 Mokykloje besimokančių dauguma 65,7 proc. mokinių turi normalų KMI (kūno masės indeksas). 

16 proc. vaikų KMI yra didesnis už normalų ir 4,9 proc. vaikų KMI yra labai didelis. Mokinių turinčiu 

didelį ir labai didelį KMI nuo 2018 metų statistiškai reikšmingai sumažėjo. 

1 pav. Mokinių pasiskirstymas (proc.) pagal fizinio ugdymo grupes. 

 

 Didžioji dauguma mokinių 2019 metais priskirti pagrindinei fizinio ugdymo grupei (97,7 proc.).  

Palyginus su 2018 metų duomenimis 2019 metais reikšmingai mažiau mokinių priskirtų 

parengiamajai ir specialiajai fizinio ugdymo grupėms. 

 Atliekant kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus vis daugiau gydytojų mokinius priskiria 

pagrindinei fizinio ugdymo grupei nurodydami tam tikrus apribojimus kaip rekomendacijas. 
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2 pav. Mokinių fizinės būklės Įvertinimo pasiskirstymas (proc.). 

 

 Vertinant mokiniu fizinė būklę pastebime teigiamą rezultatą, kad didžioji dauguma vaikų vystosi 

ir auga harmoningai.  

3pav. Mokiniams nustatytų sveikatos sutrikimų pasiskirstymas (proc.). 

 

 Susisteminus mokinių sveikatos pažymėjimų duomenis, pagal vaikų sveikatos sutrikimus, 

matome, kad kaip ir kasmet, didžiąją daugumą sudaro kraujotakos sistemos ir regos sutrikimai. 

Kraujotakos sistemos sutrikimai nustatyti net 53,9 proc. visų pasitikrinusiųjų (daugiausia 

širdies ūžesiai ir širdies tonai). Regos sutrikimų absoliučią daugumą sudaro toliaregystė. Turiu 
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pastebėti, kad daugeliu atvejų tiek širdies tonai ir ūžesiai tiek toliaregystė yra fiziologiniai, laikini 

sutrikimai, kurie būdingi pradinių klasių mokiniams, vaikams augant šių sutrikimų nebenustatoma. 

Skeleto – raumenų sistemos sutrikimų pažymėta 18,9 proc. jiems būdingiausi laikysenos 

sutrikimai. Tai parodo, kad mokiniai per daug laiko leidžia pasyviai, būdinga ydinga sėdėsena ir 

laikysena. 

 

Mokinių dantų ir žandikaulių būklė 

 2019 m. išanalizavus mokinių dantų būklę, nustatyta, kad 20 proc. sveikatą pasitikrinusių 

mokinių neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ar išrautų dantų.  

 Vaikų dantų būklės vertinimui naudojamas dantų ėduonies intensyvumo rodiklis (kpi+KPI 

indeksas), kuris išreiškiamas ėduonies pažeistų (kariozinių, plombuotų ir išrautų) dantų skaičiumi, 

tenkančiu vienam asmeniui; kpi – kariozinių, plombuotų ir dėl ėduonies išrautų pieninių dantų 

skaičius; KPI – kariozinių, plombuotų bei dėl ėduonies ištrauktų nuolatinių dantų skaičius. Pagal 

PSO, kai kpi+KPI reikšmė <1,2, tai rodo labai žemą ėduonies intensyvumą; 1,2-2,6 – žemą; 2,7-4,4 

– vidutinį; 4,5-6,5 – aukštą; >6,5 – labai aukštą. 

 Apskaičiavus mokinių pieninių ir nuolatinių dantų ėduonies intensyvumo indeksą (kpi+KPI) 

gauta, kad 2019 m. vaikų bendras kpi +KPI yra vidutinis – 3,6. 31,94 proc. sveikatą pasitikrinusių 

mokinių turi per aukštą  ir labai aukštą kpi+KPI indeksą. Tačiau šis skaičius statistiškai reikšmingai 

sumažėjo lyginant  su 2018 m. duomenimis. 

 Vaikų, turinčių vidutinį bendrą kpi+ KPI indeksą, dalis lygi 22,1 proc. Šis rodiklis statistiškai 

reikšmingai padidėjo 22,51 proc. lyginant 2018 m. mokinių duomenis. Vaikų turinčių labai žemą 

kpi+KPI indeksą sudaro 34,57 proc. (3 lentelė) 

 

3 lentelė.  Mokinių kpi+KPI indeksas 

Eil. 
Nr. Rodiklis N Rodiklio 

reikšmė 
Rodiklio 

reikšmė  savivaldybėje Vaizdavimas 

Pokytis 
nuo 

praeitų 
metų 

1. 

Vaikų, turinčių 
labai žemą bendrą 
(KPI+kpi) 
indeksą, dalis (%) 

158 34.57 31.40 
 

+9.99 

2. 

Vaikų, turinčių 
žemą bendrą 
(KPI+kpi) 
indeksą, dalis (%) 

49 10.72 11.87 
 

-22.04 

3. 

Vaikų, turinčių 
vidutinį bendrą 
(KPI+kpi) 
indeksą, dalis (%) 

101 22.10 21.84 
 

+22.51 



4. 

Vaikų, turinčių 
aukštą bendrą 
(KPI+kpi) 
indeksą, dalis (%) 

74 16.19 15.69 
 

-15.28 

5. 

Vaikų, turinčių 
labai aukštą 
bendrą (KPI+kpi) 
indeksą, dalis (%) 

72 15.75 18.35 
 

-10.00 

Šaltinis: Higienos institutas 

 Bendras kpi + KPI indeksas pagal klases svyruoja nuo žemo - žemiausias – 6 kl. iki aukšto - 

aukščiausias – 1 kl.,  intensyvumo. Stebimi aukšti kpi+KPI  indeksai pradinėse klasėse. Galima teigti, 

kad vaikų (7 – 10 metų) burnos higienos įgūdžiai nėra pakankami.  

 

4 pav. Dantų ėduonies intensyvumo indeksas (kpi+KPI) pagal klases. 

 

 

Pagal 2019 m. mokinių sveikatos pažymėjimų duomenis, 20,8 proc. vaikų turi pavienių 

dantų sąkandžio patologiją, o 17,3 proc. – žandikaulių. Analizuojant pagal klasių grupes, daugiausia 

vaikų, turinčių žandikaulių patologijas, mokosi, trečiose ir šeštose klasėse. Daugiausia vaikų, turinčiu 

pavienių dantų sąkandžio patologijas, mokosi aštuntose ir trečiose klasėse. 
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5 pav. Mokinių, turinčių pavienių dantų ar žandikaulių patologiją, dalies pasiskirstymas 

(proc.). 
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