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ĮVADAS 

 

Kasmetiniai mokinių sveikatos patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos 

patikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 47-1365). Duomenys apie mokinių sveikatos būklę 

gaunami iš statistinės apskaitos formos Nr. 0.27-1/a. „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 (Žin., 

2005, Nr. 3-38). Šioje apskaitos formoje gydytojas privalo nurodyti vaiko sveikatos būklę: 

kraujospūdį, klausos, regos, kaulų ir raumenų, kvėpavimo, nervų sistemų sutrikimus, pažymėti 

mokinio fizinį pasirengimą, pagal kurį jis priskiriamas vienai iš trijų – pagrindinei, parengiamajai ar 

specialiajai - fizinio ugdymo grupei. Vykdant naują Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2013 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. V-507 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 "Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a "Vaiko 

sveikatos pažymėjimas" patvirtinimo" pakeitimo“, vaiko sveikatos pažymėjimą, taip pat turi užpildyti 

bei pasirašyti odontologas. Gydytojas į formą privalo įrašyti pieninių arba nuolatinių dantų būklę: kiek 

vaikas turi karieso pažeistų, kiek plombuotų ir kiek išrautų ar iškritusių dantų. Taip pat turi būti ir 

įrašas apie sąkandžio patologiją, jei tokia yra.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymu Nr. V-773 patvirtinta Lietuvos higienos norma 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.” (Žin., 2011, Nr. 103-4858), kiekvienais 

metais iki rugsėjo 15 d. moksleiviai turi pateikti mokyklai informaciją apie profilaktinio sveikatos 

patikrinimo rezultatus. Šioje higienos normoje taip pat nurodoma, kad mokyklos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų pasitikrinę 

sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą, ne anksčiau kaip prieš metus. Naujoje mokykloje 

pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 

dienos.  

Vis dar pasitaiko tokių atvejų, kai gydytojai netiksliai užpildo vaiko sveikatos pažymėjimus, 

pasitaiko tuščių, neužpildytų grafų, dėl šios priežasties  dažnai yra gaunama nepilna mokinių sveikatos 

būklės informacija. Dėl to kyla nepatogumų ir visuomenės sveikatos specialistams, ir mokytojams, nes 

nepilną informaciją reikia tikslinti pakartotinai siunčiant mokinį pas gydytoją arba odontologą. 

Profilaktinio patikrinimo duomenys yra labai svarbūs, norint išvengti didesnių mokinių sveikatos 

sutrikimų ugdymo proceso metu. 

Mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė padeda kryptingai planuoti ir 

įgyvendinti sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuoti ir įgyvendinti priemones, susijusias su ligų ir 

traumų profilaktika, taip padedant mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą. Mokyklų administracijos 

darbuotojams informacija apie moksleivių sveikatą parodo, kokios mokinių sveikatos problemos 

vyrauja jų mokykloje, o tai gali tapti svariu motyvu inicijuoti sveikatos stiprinimo priemonių jų 

ugdymo įstaigoje įgyvendinimą. Kūno kultūros mokytojai, tik atsižvelgę į gydytojų priskirtas mokinių 

fizinio ugdymo grupes, gali tikslingai planuoti fizinio lavinimo pamokas ir moksleiviams nustatyti 

tinkamus ir jų sveikatą stiprinančius fizinius krūvius. 

 

 

 

 

 

 



 

BENDRI DUOMENYS  

 

Duomenys apie vaiko vystymosi sutrikimus ir sergamumą yra teikiami Prienų rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, kuris vykdo vieną iš savo funkcijų – visuomenės sveikatos 

stebėseną. Pagal visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis yra atliekama vaikų 

profilaktinių patikrinimų analizė.  

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai sveikatos priežiūros veiklą vykdo šiose švietimo įstaigose: 

 Prienų "Žiburio" gimnazija. 

 Prienų r. Jiezno gimnazija. 

 Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija. 

 Prienų "Revuonos" vidurinė mokykla. 

 Prienų r. Stakliškių vidurinė mokykla. 

 Prienų "Ažuolo" progimnazija. 

 Prienų "Ąžuolo" progimnazijos Ašmintos daugiafunkcinio centro pradinis ugdymo skyrius. 

 Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla. 

 Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos Kunigiškių pradinio ugdymo skyrius. 

 Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla. 

 Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla. 

 Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla. 

 Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla. 

 Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla. 

 Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos Klebiškio pradinio ugdymo skyrius. 

 

MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ PATIKRINIMŲ DUOMENYS 

 

 

 
 

1 pav. Dažniausiai pasitaikantys profilaktiškai pasitikrinusių mokinių sveikatos sutrikimai 

2011- 2014 m. 

 

Profilaktiškai pasitikrinusiems mokiniams 2011-2014 m. laikotarpiu  dažniausiai diagnozuoti 

šie sveikatos sutrikimai: regos sutrikimai, skeleto-raumenų sistemos sutrikimus, dantų kariesas.  



2011-2012 m. daugiausiai vyravo skeleto – raumenų sistemos sutrikimai (1 pav.). 2013 m. 

gegužės 16 d. Nr. V-507 įsigaliojo įsakymo pakeitimas „Dėl statistinės apskaitos formos nr. 027-1/a 

„Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“. Todėl 2013-2014 m. ženkliai išaugo dantų karieso 

skaičius. Mokiniams yra privaloma apsilankyti ne tik šeimos gydytoją, bet ir pas odontologą (Nauja 

pažymos forma Nr. 027-1/a pridedama, priedas Nr. 1). 

2014 m. švietimo įstaigose pažymėjimų rinkimo metu iš viso buvo 3088 mokinių, iš kurių 2930 

mokiniai (95 proc.)  pateikė pažymėjimus. Mergaičių iš viso buvo 1573 (pažymėjimus pateikė 1447 – 

92 proc.), berniukų – 1515 (pažymėjimus pateikė 1483 – 98 proc.). Tarp pateikusių pažymėjimus 

mokinių buvo 49,4 proc. mergaičių ir 50,6 proc. berniukų.  

Profilaktiškai pasitikrinusiems mokiniams daugiausiai diagnozuota šie sveikatos sutrikimai 

(1000-ui pasitikrinusių): dantys pažeisti karieso (616,4 proc.),  regos sutrikimai (231,4 proc.),skeleto-

raumenų sistemos sutrikimus (175,43 proc.),  kvėpavimo sutrikimai (60,8 proc.), nervų sistemos 

sutrikimai (30,72 proc.).   

Daugiausiai dominuoja dantų ligos, daugiau nei pusei mokinių (61,64 proc.) nustatytas 

kariesas. Tik 1, 9 proc. mokinių neįvertinta dantų būklė. Sąkandžio būklė įvertinta – 79,5 proc., 

neįvertinta – 13, 51 proc. Lyginat lyties aspektu dantys karieso daugiau pažeisti yra  berniukų (66,6 

proc.), nei mergaičių (56,6 proc.). 

Skeleto-raumenų sistemos sutrikimų mergaičių – 16,65 proc., berniukų – 20,63 proc., o 

skoliozė nustatyta 2,43 proc. berniukų ir 1,4 proc. mergaičių, lyties aspektu laikysenos sutrikimai 

nesiskyrė (11,3 proc.). 

Regos sutrikimų mergaičių tarpe buvo daugiau  (27,4 proc.), nei berniukų tarpe – (19,02 proc.). 

Rega be korekcijos berniukų tarpe sudaro didesnį procentą (81,12 proc.) nei tarp mergaičių (73,3 

proc.). Rega su korekcija mergaičių tarpe yra didesnė (16, 9 proc.) nei berniukų (11, 3 proc.). Miopija 

yra pripažinta 8,9 proc. berniukų ir 12,02 proc. mergaičių. Apibendrinus galima teigti, jog berniukai 

turi mažiau regos sutrikimų nei mergaitės.  

Kvėpavimo sistemos sutrikimai nustatyti 6,1 proc. mokinių. Tarp visų mokinių 4,13 proc. 

nustatyta bronchinė astma. Mergaičių tarpe nustatyti 4,9 proc. kvėpavimo sistemos sutrikimų (3,04 

proc. – bronchinė astma). Berniukų tarpe kvėpavimo sistemos sutrikimų buvo daugiau 7,22 proc. nei 

mergaičių tarpe. Bronchinės astmos atvejų taip pat nustatyta daugiau – 5, 2 proc. berniukų tarpe. 

Mokinių, turinčių endokrininės sistemos sutrikimų - 4,78 proc., o cukrinis diabetas yra 

nustatytas 0,17 proc. vaikų. Berniukai turi tik šiek tiek daugiau endokrininės sistemos sutrikimų (5,2 

proc.) nei mergaitės (4,35 proc.). 

Tarp patikrintų mokinių yra 4 proc., turinčių kraujotakos sistemos sutrikimų, o 0,41 proc. vaikų 

nustatyta arterinė hipertenzija. Vožtuvo prolopsas, skilvelių virpėjimas, širdies ūžesiai, širdies ydos 

nustatytos – 2,01 proc. mokinių. Lyginant lyties aspektu berniukų šiek tiek mažesnė dalis (3,78 proc.) 

 nei mergaičių (4 proc.) turi kraujotakos sistemos sutrikimų.   

Nervų sistemos sutrikimų nustatyta 3,1 proc. vaikų, o 0, 2 proc. vaikų pripažinti sergantys 

epilepsija. 2,42 proc. mergaičių ir 3,6 proc. berniukų turi nervų sistemos sutrikimų.  

Virškinimo sistemos sutrikimų turi 0,6 proc. mokinių (0,79 proc. mergaičių ir 0,4 proc. 

berniukų).  

Klausos sutrikimų turi 0,03 proc. vaikų, o kalbos defektų turi 0,6 proc. mokinių (0,35 proc. 

mergaičių ir 0,88 proc. berniukų). Taigi kalbos defektai yra dažnesni nei klausos sutrikimai, o abu 

sutrikimai dažniau pasitaiko berniukams nei mergaitėms.  

 



15 proc.

85 proc.

Mokinių dalis, kurie yra visiškai sveiki ir kurie turi sveikatos 

sutrikimų ar ligų (proc.)

visiškai sveiki mokiniai

mokiniai, kurie turi nors 

vieną sutrikimą

 
2 pav. Mokinių dalis, kurie yra visiškai sveiki ir kurie turi sveikatos sutrikimų ar ligų (proc.) 

Išanalizavus 2013-2014 m. m. duomenis (2 pav.) paaiškėjo, kad tik 15 proc. mokinių Prienų r. 

sav. yra visiškai sveiki mokiniai neturintys nei vieno sutrikimo ar ligos (dantys buvo taip pat sveiki). 

Didžioji dauguma mokinių (85 proc.) turėjo bent vieną sutrikimą ar ligą. 

 

FIZINIO UGDYMO GRUPĖS 

Fizinio lavinimo grupėse mokiniai pasiskirstė taip: 95,8 proc. pagrindinėje grupėje, 1,9 proc. 

parengiamojoje grupėje ir 2, 2 proc. specialiojoje grupėje, atleisti nuo kūno kultūros pamokų 1 proc. 

Skirtingų lyčių mokiniai fizinio lavinimo grupėse pasiskirstė panašiai.  

Apibendrinimas. Pagrindinės Prienų rajono savivaldybės mokinių sveikatos problemos išlieka 

tos pačios kaip ir anksčiau – dantų ligos, skeleto-raumenų sistemos ir  regos sutrikimai. 

Remiantis minėtais rezultatais galima tikslingai organizuoti bei vykdyti sveikatos stiprinimo 

priemones Prienų rajono bendrojo lavinimo mokyklose. Prienų rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras ragina būti aktyviais šių problemų sprendime ir tėvus, kadangi tėvai turi būti atsakingi 

už savo vaikų sveikatą, turi ugdyti tinkamus gyvensenos įpročius nuo pirmųjų kūdikio gyvenimo 

valandų. 

 

Mokinių sveikatos tikrinimų nauda: 

1. Padeda laiku nustatyti ligas, laiku užbėgioti joms už akių. Mokiniai greitai auga, 

keičiasi jų fiziologija, per metus gali pasikeisti ir jų sveikata (pvz., pernai dar puikiai matė, šiemet jau 

diagnozuojama trumparegystė ir pan.). 

2. Duomenys apie mokinių sveikatą reikalingi mokyklai: ypač reguliuojant fizinį krūvį, 

pritaikant maitinimą, sodinant į suolą, diferencijuojant mokymo procesą ir t.t. 

3. Yra neatsakingų tėvų, kurie visiškai nesirūpina vaiko sveikata. Tad vienintelė 

galimybė priversti juos ateiti į polikliniką – kai mokykla reikalauja pažymos. 

Didžiausios tėvų (globėjų) daromos klaidos: 

1. Vaikų sveikatos patikrinimus palieka paskutinėms dienoms prieš rugsėjį. Be to, jei 

prireiktų specialistų konsultacijos, eilėje gali tekti laukti kelias savaites ar ilgiau 

2.  Patys atsainiai (formaliai) žiūri į šį patikrinimą ir nepageidauja atlikti visų reikalingų 

tyrimų. 



3. Nepasidomi ar visos pažymos grafos yra užpildytos ir ar surašytos rekomendacijos. 

 

REKOMENDACIJOS 

 

Išanalizavus Prienų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos 

patikrinimų 2014 m. duomenis, pateikiame rekomendacijas: 

1. Būtina gerinti mokyklinio amžiaus vaikų profilaktinių apžiūrų kokybę, bei griežtinti mokinių 

profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarką. 

2. Mokinių sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis, ypatingą dėmesį skiriant dantų priežiūrai ir 

regos sutrikimų profilaktikai. Tėvai turėtų atsakingiau žiūrėti į vaiko asmens higieną. Taip pat tėvai 

turėtų atsakingiau žiūrėti į vaikų auklėjimą namuose t.y. riboti televizoriaus žiūrėjimą, riboti laiką 

prie kompiuterio, reguliuoti vaiko poilsio režimą. Mokytojai ir mokyklų vadovai turėtų būti 

atsakingi už tinkamą aplinką t.y. mokymosi vieta klasėje, sėdėjimo pozą, apšvietimą, poilsio 

pertraukas akims, jeigu dirbama prie kompiuterio taip pat daugiau dėmesio skirti asmens higienai. 

3. Mokinių skeleto – raumenų sistemos sutrikimų profilaktikai svarbu užtikrinti darbo ir poilsio 

režimą. Kūno kultūros pamokų metu daugiau dėmesio skirti pratimams, kurie stiprina nugaros, 

pilvo ir dubens srities raumenis bei gerina laikyseną. 

4. Norint skatinti mokinių aktyvumą dalyvauti kūno kultūros pamokose, ypač mergaičių tarpe, reikia 

didinti jų susidomėjimą šiomis pamokomis. Kadangi mergaitėms yra svarbesni estetiniai ir 

emociniai fizinės veiklos aspektai (laikysena, grakštumas), į kūno kultūros pamokas įtraukti 

pilateso, jogos, kalanetikos užsiėmimus. Pamokų metu akcentuoti ne normatyvinių reikalavimų 

įvykdymą, o supažindinti su įvairiomis sportinėmis fizinio aktyvumo formomis, tokiu būdu 

įtraukiant ir sudominant mokinius.  

5. Kiekvienu augimo laikotarpiu vaiko organizmui būdingos tam tikros morfologinės ir fiziologinės 

savybės. Jos lemia organizmo funkcines savybes, gebėjimą prisitaikyti prie supančios aplinkos, 

reaguoti į veiksnius, sukeliančius įvairias ligas, todėl vykdant rūkymo ir alkoholio vartojimo žalos, 

sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, asmens higienos, streso valdymo prevenciją, būtina atsižvelgti į 

mokinių amžių. 

Pagrindinės veiklos kryptys rūpinantis vaikų sveikata yra dantų priežiūros mokymas,  

laikysenos sistemos sutrikimų ir regos sutrikimų prevencija nepamirštant bendrų sveikos gyvensenos 

principų – sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, dienos režimo, asmens higienos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 priedas 

Forma Nr. 027-1/a patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. 

gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-507 redakcija) 

_____________________________________ 

(įstaigos pavadinimas) 

VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS 

___________Nr.____ 

(data) 

______________________ 

(sudarymo vieta) 

 

Vardas, pavardė _______________________________________________________    Gimimo metai_________ 

I. Fizinės būklės įvertinimas procentiliniu metodu _________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________________  

Ūgis_____ cm, svoris _____ kg, kūno masės indeksas (KMI) ______. 

KMI įvertinimas: per mažas     normalus     antsvoris     nutukimas  

Kraujospūdis _______/______ mmHg                  Klausa:   normali sutrikusi  

Rega be korekcijos / su korekcija: dešinė akis ________/_______ ______________ kairė akis _______/_______ 

Regos sutrikimai (nurodyti)_____________________________________________________ 

Normali būklė            Sutrikimai 

Kraujotakos sistema  _________________________________________ 

Kvėpavimo sistema  _________________________________________ 

Nervų sistema  _________________________________________ 

Virškinimo sistema  _________________________________________ 

Urogenitalinė sistema  _________________________________________ 

Endokrininė sistema  _________________________________________ 

Skeleto-raumenų sistema  _________________________________________ 

Kraujas  _________________________________________ 

Oda ir jos priedai  _________________________________________ 

Diagnozė __________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________________  

 Vaikas gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, įskaitant kūno kultūros ugdymą, be jokių apribojimų.  

 Vaikas gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, laikydamasis šių rekomendacijų Nurodyti 

rekomendacijas (dieta, fizinės veiklos apribojimai, vengtini alergenai ir kt.) 

_ ________________________________________________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________________  

 Vaikui gali prireikti skubios pagalbos mokykloje (dėl alergijos, lėtinių ligų ir kt.)  

Nurodyti priežastis ir pirmosios pagalbos priemones ________________________________________________  

_ ________________________________________________________________________________________  

Fizinio ugdymo grupė:   pagrindinė     parengiamoji specialioji  

Vaikas atleistas nuo kūno kultūros pamokų iki (nurodyti datą)__________________ 

 

Šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas  ____________    _______________ 

(parašas)                            (spaudas) 

Kontaktinis telefonas____________________ 

_ ________________________________________________________________________________________  

II. Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas: 
Pieniniai dantys:    k      i    Nuolatiniai dantys:   K     P     I  

(įrašyti skaičius)                                                            (įrašyti skaičius)  

Sąkandžio patologija:  nėra    pavienių dantų    žandikaulių  

 

Odontologas     (įstaigos spaudas) 

  __________ 

(parašas) 

 ____________ 

(spaudas) 

 

 

_________________ 
 


