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Lietuvoje mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarką reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl 

profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. Lietuvos higienos normoje HN 

21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai”, numatyta tai, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik pasitikrinę 

sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), išduotą ne anksčiau kaip prieš 

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

einamųjų metų rugsėjo 15 d. 

Joniškio rajono visuomenės sveikatos biuras pagal visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisčių pateiktus duomenis atlieka moksleivių sergamumo analizę.  

Siekiant išvengti netolygumų, dėl skirtingo mokyklose besimokančių mokinių 

skaičiaus naudotas sergamumo rodiklis (intensyvusis dydis), kuris parodo reiškinio dažnį tam 

tikroje aplinkoje. Pavyzdžiui, sergamumo rodiklis 1000 moksleivių ir kt. Matematiškai dažnio 

rodiklius galima apskaičiuoti taip:   

 X × K 
    Y  

kur X – dydis, išreikštas atvejų ar sutrikimų skaičiumi; Y – sveikatą pasitikrinusių moksleivių 

skaičius atskirose mokyklose; K – sveikas skaičius, kurį pasirenkame norėdami apskaičiuoti rodiklį 

(pvz. 1000). 
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Joniškio rajono savivaldybės švietimo skyriaus duomenimis rajone mokosi 3346 

moksleiviai, iš jų 3267 mokosi bendrosiose klasėse, 9 skyrių klasėse, 70 priešmokyklinio ugdymo 

grupėse, 88 suaugusieji (Jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje). Į Joniškio rajono moksleivių 

profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenis nėra įtraukti Žagarės specialiosios mokyklos 

moksleiviai.  

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių duomenimis, 2012 metais 

Joniškio rajono mokyklose sveikatą pasitikrino ir pažymėjimus (forma Nr. 0,27-1/a) pristatė 3142 

moksleiviai 96,2 proc. (2011 m. – 3401). Iš statistinių apskaitos dokumentų nustatyta, kad sveikų 

mokinių dalis, palyginus su 2011 m. sumažėjo nuo 32,9 proc. iki 29,3 proc. 2011 metais rajone 

buvo 1121 sveikas moksleivis iš 3401 sveikatą pasitikrinusiojo, 2012 m. be sveikatos sutrikimų 

užregistruota 920 moksleivių iš 3142. 

Profilaktiškai patikrintiems moksleiviams nustatyta įvairių sveikatos sutrikimų.  

Visose ligų grupėse, išskyrus kraujotakos sistemos ligas, stebimas sutrikimų turinčių moksleivių 

nežymus skaičiaus mažėjimas. Regėjimo sistemos sutrikimų 2012 metais užregistruota 27,2 proc. 

(854 atvejai) moksleivių (2011 m. - 27,3 proc.). Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai nustatyti 27 

proc. visų sveikatą pasitikrinusių moksleivių (2011 m. – 27,2 proc.). Ėduonies pažeistų dantų 

turinčių mokinių skaičius išliko nepakitęs ir sudarė 19,1 proc. (2011 m. – 19,4 proc.) Širdies ir 

kraujagyslių sistemos sutrikimų turinčių moksleivių skaičius palyginus su 2011 metais nežymiai 

išaugo (1 pav.).  

 

1 pav. Sveikatos sutrikimų pasiskirstymas moksleivių tarpe 2011-2012 metais (absoliutūs skaičiai). 
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Regėjimo sistemos sutrikimai nustatyti 854 moksleiviams (2011 m. – 928), iš jų 62,4 

diagnozuota trumparegystė. Tai sudaro 271,6 atvejų iš 1000-čio sveikatą pasitikrinusių moksleivių 

(2011 m. – 272,9/1000 mok.) (2 pav.). 

 

2 pav. Moksleivių sergamumas regos sistemos sutrikimais, skaičiaus dinamika  2009-2012 m.  

 

Didžiausia dalis, regėjimo sistemos sutrikimų užregistruota Joniškio „Aušros“ 

gimnazijoje, 1000-čiui moksleivių nustatyti 409,3 atvejai (2011 m. - 363,3/1000).  Antroje vietoje 

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, 1000-čiui moksleivių tenka 271,9 atvejai regėjimo sistemos 

sutrikimų. Trečioje vietoje Gaižaičių pagrindinė mokykla (262,3/1000-čiui mok.) (3 pav.). 

 

3 pav. Regėjimo sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 

Trumparegyste (miopija) sergančių moksleivių 2012 m. buvo užregistruota 18,9 proc. 

(533 mok.). Palyginus su 2011 m. tai šiek tiek mažiau (2011 m. -18,9 proc.). Beveik dvigubai 
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sumažėjo šia liga sergančių nulinių ir pirmų klasių moksleivių. Stebimas mažesnis sergamumas 

trumparegyste antrų – aštuntų klasių mokinių tarpe. Devintų-dvyliktų klasių moksleivių 

sergamumas miopija sistemingai didėja (4 pav.). 

 

4 pav. Rajono moksleivių sergamumas trumparegyste, pokyčiai 2010-2012 m.,  

pasiskirstymas pagal klases, proc. 

 

Skeleto-raumenų sistemos sutrikimų skaičius 2012 m. palyginus su 2011 m. nekito. 

Šie sutrikimai diagnozuoti 27 proc. visų profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių moksleivių. 

Daugiausia moksleivių, turinčių skeleto-raumenų sistemos sutrikimų, mokosi Kriukų pagrindinėje 

mokykloje. Šioje mokykloje skeleto-raumenų sistemos sutrikimų turi beveik kas antras moksleivis. 

Mindaugių pagrindinėje mokykloje ir Plikiškių mokykloje–daugiafunkciniame centre šios sistemos 

sutrikimų turi trečdalis mokinių. Mažiausiai skeleto-raumenų sistemos sutrikimų užregistruota tarp 

Skaistgirio vidurinės mokyklos moksleivių. (5 pav.). 
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5 pav. Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 

 

Didžiausią dalį, 71,8 proc. skeleto-raumenų sistemos sutrikimų sudaro netaisyklinga 

laikysena. Rajone 2012 metais moksleiviams diagnozuoti 610 (2011 m. – 676) netaisyklingos 

laikysenos atvejai.  

Moksleivių, turinčių netaisyklingą laikyseną, daugiausia Kriukų pagrindinėje 

mokykloje. Nedaug nuo Kriukų mokyklos atsilieka Plikiškių mokykla-daugiafunkcinis centras. 

Mažiausiai netaisyklingos laikysenos atvejų užregistruota Skaistgirio vidurinėje mokykloje.  

 

6 pav. Netaisyklinga laikysena, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 
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Širdies-kraujagyslių sistemos sutrikimai diagnozuoti daugiau nei dešimtadaliui (11 

proc.) rajono moksleivių (343 atvejai). Kriukų pagrindinėje mokykloje iš 136 medikų patikrintų 

moksleivių, 28 nustatyti širdies kraujagyslių sistemos sutrikimai (205,9/1000 mok.). Joniškio 

„Aušros“ gimnazijoje šios sistemos sutrikimai diagnozuoti penktadaliui moksleivių (197,5/1000 

mok.). Iš pastarųjų, penkiems moksleiviams nustatyta arterinė hipertenzija (arterinė hipertenzija – 

tai liga, pasireiškianti padidintu arteriniu kraujospūdžiu). 

 
7 pav. Širdies-kraujagyslių sistemos sutrikimai, atvejų skaičius 1000-čiui pasitikrinusių mokinių, 

pasiskirstymas pagal mokyklas, 2012 m. 

Kvėpavimo sistemos sutrikimai 2012 metais buvo diagnozuoti 159 moksleiviams. 

Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje nustatyti 50 atvejų sergamumo kvėpavimo sistemos 

sutrikimais. Mato Slančiausko progimnazijoje šiomis ligomis sirgo 35 moksleiviai, Joniškio 

„Aušros“ gimnazijoje  - 29 susirgimų atvejai, Kriukų pagrindinėje mokykloje – 12 mokinių sirgo 

kvėpavimo sistemos ligomis. 

 
8 pav. Kvėpavimo sistemos sutrikimai, 1000-čiui mokinių., 2012 m. 
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Daugiau nei pusę kvėpavimo sistemos sutrikimų sudaro bronchinė astma (57,9 proc.). 

Didžiausias moksleivių sergamumas bronchine astma buvo Mato Slančiausko progimnazijoje. 

Bronchinė astma diagnozuota 24 šios mokyklos moksleiviams (55,6 atvejai iš 1000 pasitikrinusių 

moksleivių) (9 pav.). Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje bronchinė astma nustatyta 29 

moksleiviams (36,3/1000 mok.).  

 
9 pav. Sergamumas bronchine astma, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 

Virškinimo sistemos sutrikimai diagnozuoti 20 proc. moksleivių (629 mok.). Karieso 

pažeisti dantys virškinimo sistemos struktūroje 2011 m. sudarė 96,9 proc., o 2012 m. - 95,5 proc.  

Dantų ėduonies pažeistų dantų turėjo 601 rajono moksleivis.  

Daugiausia karieso pažeistų dantų turi Plikiškių mokykloje-daugiafunkciniame centre 

ir Mindaugių pagrindinėje mokykloje besimokantys moksleiviai. Žagarės gimnazijoje ir Gaižaičių 

pagrindinėje mokykloje situacija neatitinka tikrovės, kadangi daugelis moksleivių į odontologus ar 

burnos higienistus nesikreipė (10 pav.). 

 

10 pav. Dantų ėduonies paplitimas, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 
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Trims iš penkių (61,5 proc.) pradinių ir pirmų bei nulinių klasių moksleivių dantys 

pažeisti ėduonies. Penktų – aštuntų klasių moksleivių tarpe, karieso pažeistų dantų turi 17,8 proc. 

moksleivių. Kas dešimto vyresniųjų klasių moksleivio dantys sugedę. 

 

11 pav. Dantų ėduonies paplitimas, pasiskirstymas pagal klases 2011- 2012 m. 

Rajono moksleiviams diagnozuoti 88 nervų sistemos sutrikimų atvejai (2,8 proc.). 

Pradinių klasių moksleiviams dažniau diagnozuojami logopediniai kalbos sutrikimai, vyresnio 

mokyklinio amžiaus vaikams dažnesni galvos įtampos skausmai. 

 

12 pav. Nervų sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal klases 2012 m. 

Endokrininės sistemos sutrikimai diagnozuoti 13,5 proc. visų (423 mok.) sveikatą 

pasitikrinusių moksleivių (2011 m. – 15,1 proc.). Didžiąją dalį šių sutrikimų sudaro nenormalus 

kūno svoris ir strumos. Padidintas kūno svoris sudaro pagrindinę endokrininės sistemos sutrikimų 

dalį (28,8 proc.). Antroje vietoje – nepakankama kūno masė (27,9 pav.). Palyginus su 2011 m. 
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nežymiai sumažėjo nutukimu sergančių moksleivių skaičius, tačiau stipriai išaugo moksleivių 

skaičius turinčių padidintą svorį. 

 

13 pav. Moksleivių sergamumas endokrininės sistemos sutrikimais 2011-2012 m.,  

pasiskirstymas pagal ligas, proc. 

 

Rajone mokyklinio amžiaus vaikams užregistruoti  72 (2011 m. – 99) atvejai 

susirgimo strumomis. Struma (endeminis gūžys) - tai dažniausia endokrininė liga, pasireiškianti 

skydliaukės padidėjimu, esant normaliai hormonų gamybai. Endeminis gūžys (skydliaukės 

padidėjimas, susijęs su jodo ir kitų mikroelementų trūkumu), gali būti susijęs ir su padidėjusiu 

skydliaukės hormonų poreikiu organizme paauglystės periodu. Didžioji dalis, 34 atvejai sergamumo 

struma užregistruoti Joniškio „Aušros“ gimnazijos moksleiviams, Jaunimo ir suaugusiųjų 

mokykloje užfiksuoti du atvejai sergamumo šia liga. Sergančių gūžiu neužregistruota Gaižaičių 

pagrindinėje mokykloje. 

 

14 pav. Moksleivių sergamumas struma, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 
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Normalią kūno masę turi 89,5 proc. mokyklas lankančių ir sveikatą pasitikrinusių 

moksleivių. Vienam iš dešimties moksleivių nustatyti nukrypimai nuo normos. Antsvoris 

diagnozuotas 122 moksleiviams, nutukimas – 89, nepakankamą kūno masę turėjo 118 moksleivių. 

Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje mokosi 27 nutukę moksleiviai, 17 – 

Skaistgirio vidurinėje mokykloje. Mindaugių pagrindinėje mokykloje mokosi 76 moksleiviai, iš jų 7 

serga nutukimu. Mokyklos, kurios nėra nurodytos diagramoje, nutukimu sergančių vaikų visai 

neturi arba turi po vieną - du nuo per didelės kūno masės kenčiantį  moksleivį. 

 

15 pav. Nutukimu sergančių moksleivių pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 

 

Moksleivių su padidintu svoriu nėra Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje, Plikiškių 

mokykloje - daugiafunkciniame centre ir Gaižaičių pagrindinėje mokykloje. Padidintą svorį turi 122   

moksleiviai (3,9 proc.). Skaistgirio vidurinėje mokykloje su padidinta kūno masę mokosi 20 moksleivių, 

Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje – 31 moksleivis turintis viršsvorio, Mato Slančiausko 

progimnazijoje yra 24 moksleiviai su padidintu svoriu. 

 

16 pav. Moksleivių, turinčių  padidintą svorį,  pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 
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Pirminėse sveikatos priežiūros įstaigose, profilaktinių sveikatos patikrinimų metu, 

nustatyta, kad nepakankamą kūno svorį turi 118 (2011 m. - 140 moksleivių) mokyklinio amžiaus 

vaikų (3,8 proc.). Penkiose rajono mokyklose (Gaižaičių, Gataučių M. Katiliūtės, Gasčiūnų 

pagrindinėse mokyklose, Plikiškių mokykloje – daugiafunkciniame centre ir Joniškio Jaunimo ir 

suaugusiųjų mokykloje) moksleivių su nepakankama kūno mase nėra. Daugiausia vaikų turinčių šį 

sutrikimą mokosi Kriukų pagrindinėje mokykloje ir Mato Slančiausko progimnazijoje (17 pav.). 

  

17 pav. Nepakankamo svorio moksleivių  pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m.  

Pagrindinę fizinio pajėgumą grupę lanko 89,8 proc. rajono moksleivių (2011 m. – 88,4 

proc.). Dėl įvairių sveikatos sutrikimų, dešimtadalis moksleivių nėra priskirti pagrindinei fizinio 

pajėgumo grupei. Joniškio „Aušros“ gimnazija pirmauja, pagal nelankančiųjų pagrindinės fizinio 

aktyvumo grupės mokinių skaičių. Parengiamąją kūno kultūros grupę lanko 74 moksleiviai, 35 – 

specialiąją ir 12 mokinių yra atleisti nuo kūno kultūros pamokų. Viso šioje mokykloje pagrindinės 

kūno kultūros grupės nelanko 21,7 proc. moksleivių.  

 

18 pav.  Moksleivių pasiskirstymas pagal fizinio pajėgumo grupes 2011 – 2012 m., proc. 
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IŠVADOS 

 

 Daugiau nei ketvirtadalis (27 proc.) moksleivių turi regėjimo sistemos sutrikimų. 

 Netaisyklinga laikysena diagnozuota vienam iš penkių moksleivių.  

 Vienam iš dešimties moksleivių diagnozuoti širdies-kraujagyslių sistemos sutrikimai. 

 Penktadalis mokinių turi karieso pažeistų dantų (19,1 proc.). 

 Kas septintas moksleivis turi antsvorio ar yra nutukęs, keturi iš dešimties – nepakankamos 

kūno masės. 

 Dešimtadalis moksleivių nelanko pagrindinės fizinio pajėgumo grupės. 

 

REKOMENDACIJOS 

 

Gyvensenos įpročiai pradeda formuotis vaikystėje. Neretai jau vaikai ir paaugliai 

pradeda rūkyti, vartoti alkoholį, jie nesveikai maitinasi, nepakankamai juda. Tokiame amžiuje 

nustatoma per didelė kūno masė, padidėjęs arterinis kraujospūdis, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos, 

sutrikusi medžiagų apykaita. Vaikystėje ir paauglystėje susiformavę nesveikos gyvensenos 

veiksniai labai padidina riziką tiek susirgti, tiek ir numirti nuo labiausiai paplitusių lėtinių ligų.  

Mokykla – tai ta institucija, kuri turėtų aktyviai dalyvauti sprendžiant vaikų 

neinfekcinių ligų rizikos veiksnių mažinimo problemą. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 

Europos regiono biuro programoje „Sveikata visiems XXI amžiuje“ pabrėžiama, kad kiekvienos 

visuomenės uždavinys yra užtikrinti sveiką vaikų gyvenimą. Vaiko fiziniam, emociniam ir 

socialiniam ugdymui tinkamos aplinkos sukūrimas yra ta investicija, kuri ilgą laiką teigiamai veiks 

sveikatą.  

Tačiau norint, kad šie tikslai būtų įgyvendinti, būtina, kad tiek asmens, tiek 

visuomenės sveikatos specialistai, tėvai bei pedagogai skirtų daugiau dėmesio lėtinių neinfekcinių 

ligų profilaktikai ir sveikos gyvensenos ugdymui. Glaudus bendradarbiavimas su visuomenės 

sveikatos specialistais neabejotinai palengvins daugelio sveikatos problemų sprendimą. 

I. Siekiant išsaugoti moksleivių regėjimą patariame:  

1.1.  Mokyklų steigėjams, mokyklų administracijoms užtikrinti higienos 

normas atitinkantį dirbtinės apšvietos lygį mokyklose.  

1.2.  Atliekant dirbtinio apšvietimo rekonstrukcijas mokyklose, numatyti 

liuminescencinių lempų naudojimą.  
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1.3.  Padėti moksleiviams formuoti taisyklingos regos įgūdžius: skaityti, 

rašyti tik gerai apšviestoje aplinkoje; mokantis atstumas nuo akių iki knygos 

(sąsiuvinio) turi būti 35–40 cm; moksleiviams po įtempto 15–20 min. skaitymo ar 

rašymo, leisti pažiūrėti pro langą į tolį.  

1.4.  Žiūrėti televizorių ar dirbti su kompiuteriu ne ilgiau kaip 35–40 

minučių, po to daryti 10 minučių pertraukėlę.  

1.5.  Pertraukėlių metu pasistengti atpalaiduoti akis, būtina pažiūrėti į tolį, 

pvz., pro langą.  

Labai aktuali problema tarp vaikų yra stuburo ligos. Tai stuburo iškrypimai, 

netaisyklinga laikysena. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 

netaisyklingos laikysenos skaičius didėja. Netaisyklingos laikysenos pagrindinės priežastys yra 

vaikų ilgas sėdėjimas prie televizoriaus ar kompiuterio, netaisyklingas sėdėjimas jiems 

nepritaikytuose balduose, taip pat turi įtakos ir per daug sverianti ar netinkamai nešiojama 

kuprinė.  

II. Rekomendacijos:  

2.1. Mokyklos steigėjas, mokyklos administracija turi užtikrinti higienos 

normas atitinkantį patalpų išplanavimą, įrenginių saugą patalpose, tinkamus pagal 

ūgį vaikams baldus.  

2.2.   Mokyti vaikus taisyklingai sėdėti prie stalo ar žiūrint televizorių.  

2.2. Mokyti vaikus, kad į mokyklą neštųsi tik tai dienai reikalingus daiktus.  

2.3. Nešant kuprinę, visada užsidėti diržus ant abiejų pečių. 

Dantų ėduonis ir jo atsiradimo priežastys 

  

Dantų ėduonis (kariesas) – viena iš labiausiai paplitusių dantų ligų. Jos priežastys – 

dantų apnašos, angliavandeniai ir individualus imlumas ėduoniui. Apnašos – tai nematoma plėvelė 

iš maisto likučių, mikrobų, seilių sudėtinių dalių. Nevalant ar neatidžiai nuvalius dantis, apnašos 

kaupiasi tarpdančiuose, dantų vagelėse, ties dantenų kraštu. Dantų apnašose yra daugybė 

bakterijų. Jos skaldo cukrų iki rūgščių, kurios tirpina kietuosius danties audinius. Taip vystosi 

ėduonis. Dėl ilgalaikio dantų minkštojo apnašo poveikio atsiranda blogas burnos kvapas, 

neestetiškai atrodo dantys, dantenos, vystosi ėduonis. 

III. Rekomendacijos:  

3.1. Mokyti  vaikus du kartus per dieną taisyklingai valyti dantis šepetėliu ir pasta su 

fluoru. 
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3.2.  Skatinti laikytis sveikos mitybos rekomendacijų. 

3.3. Rekomenduojama vaikams periodiškai lankytis pas higienistą ar odontologą. 

3.4. Informuoti tėvelius apie  nemokamą vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programa. Programa skirta vaikų nuo 6 iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų 

kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai.  

Antsvorio ir nutukimo koregavimas ypač svarbus tiems moksleiviams, kurie sveria per 

daug. Sureguliavus svorį, dažnai normalizuojasi ir kraujospūdis. 

IV. Fizinio aktyvumo didinimo rekomendacijos: 

  4.1. Pirmiausia reikia įvertinti mokinio fizinį aktyvumą. Paprasčiausias būdas 

nepakankamam fiziniam aktyvumui įvertinti – žodinė ar anketinė moksleivio apklausa apie sporto 

klubo lankymą, aktyvią fizinę veiklą laisvalaikio metu. Nepakankamai fiziškai aktyviais reikėtų 

laikyti tuos mokinius, kurių fizinė veikla apsiriboja vien tik fizinio lavinimo pamokomis (pvz., jei 

nelanko nei sporto klubo, nei šokių būrelio) ir kurie laisvalaikiu aktyviai fizinei veiklai skiria 

valandą ir mažiau kaip valandą per savaitę.  

4.2. Ypač svarbu nustatyti bei koreguoti nutukusių, turinčių antsvorio mokinių fizinį 

aktyvumą.  

4.3. Didinti mokinių motyvaciją, aiškinant fizinio aktyvumo naudą sveikatai.  

4.4. Organizuoti privalomas 3 kūno kultūros pamokas per savaitę.  

4.5. Užtikrinti kūno kultūros pamokų organizacinę struktūrą ir didinti atliekamų 

pratimų įvairovę.  

4.6. Jei mokinys dažnai be priežasties praleidžia kūno kultūros pamokas, išsiaiškinti 

dėl kokių priežasčių jis nenori sportuoti (per didelis krūvis, blogas fizinis pasirengimas ir t.t.).  

4.7. Tobulinti sportinę bazę.  

4.8. Prie mokyklų įrengti aikšteles dviračių laikymui, kad mokiniai ir mokytojai į 

pamokas galėtų atvykti dviračiais.  

 

 

Rekomendacijos parengtos pagal: 

http://www.smlpc.lt  

  

Rengėjas: 

 

Visuomenės sveikatos biuro 

stebėsenos specialistė 

Laima Virbičianskienė 

http://www.smlpc.lt/

