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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 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). 

Joniškio rajono savivaldybės švietimo skyriaus duomenimis rajone mokosi 3627 

moksleiviai. Į Joniškio rajono moksleivių profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenis nėra įtraukti 

Žagarės specialiosios mokyklos moksleiviai  ir suaugusieji asmenys besimokantys Mindaugių 

pagrindinėje mokykloje bei Jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje.  

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių duomenimis, 2011 metais 

Joniškio rajono mokyklose sveikatą pasitikrino ir pažymėjimus pristatė 3401 moksleivis (2010 m. – 

3641). Iš statistinių apskaitos dokumentų (forma Nr. 0,27-1/a) nustatyta, kad Joniškio rajone 2011 

metais sveikatos būklę pasitikrino ir sveikatos pažymėjimus mokykloms pateikė 99,3 proc. 

moksleivių. 

Profilaktiškai patikrintiems moksleiviams nustatyta įvairių sveikatos sutrikimų. 

Regėjimo sistemos sutrikimų 2011 metais užregistruota 27,3 proc. (928 atvejai) moksleivių (2010 

m. - 27,7 proc.). Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai nustatyti 27,2 proc. visų sveikatą 

pasitikrinusių moksleivių (2010 m. – 27,6 proc.). Ėduonies pažeistų dantų turinčių mokinių skaičius 

padidėjo nuo 12,4 proc. 2010 metais iki  19,4 proc. 2011 metais. Širdies ir kraujagyslių sistemos 

sutrikimų turinčių moksleivių skaičius lyginant su 2010 metais beveik nekito (1 pav.).  
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1 pav. Sveikatos sutrikimų pasiskirstymas moksleivių tarpe 2011 metais (absoliutūs skaičiai). 

 

 Regėjimo sistemos sutrikimai nustatyti 928 moksleiviams, iš jų 69,3 proc. 

diagnozuota trumparegystė. Atvejų skaičius 1000-čiui sveikatą pasitikrinusių moksleivių sudarė 

272,9  (2010 m. – 281,5/1000 mok.) (2 pav.). 

 

2 pav. Moksleivių sergamumas regos sistemos sutrikimais, skaičiaus dinamika  2007-2011 m.  
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 Didžiausia dalis (36,3 proc.) regėjimo sistemos sutrikimų užregistruota Joniškio 

„Aušros“ gimnazijoje, 1000-čiui moksleivių nustatyti 363,3 atvejai.  Nedaug atsilieka Kriukų 

pagrindinės mokyklos Kalvių skyrius (33,3 proc.) ir Mindaugių pagrindinė mokykla (31,8 proc.) (3 

pav.). 

 

3 pav. Regėjimo sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal mokyklas 2011 m. 

 

Bendras moksleivių sergamumas regėjimo sistemos sutrikimais 2011 m. nežymiai 

sumažėjo, tačiau sergančiųjų miopija (trumparegyste) skaičius išaugo palyginus su 2010 metais (4 

pav.). Moksleivių, kuriems nustatyta trumparegystė skaičius su amžiumi didėja. 

 

4 pav. Rajono moksleivių sergamumas trumparegyste, pokyčiai 2010-2011 m.,  

pasiskirstymas pagal klases, proc. 
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Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai diagnozuoti daugiau nei ketvirtadaliui (27,2 

proc.) moksleivių. Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje šios sistemos sutrikimai nustatyti 31,5 

proc. mokinių, Kriukų pagrindinės mokyklos Kalvių skyriuje trečdaliui (33,3 proc.), Kriukų 

pagrindinėje mokykloje – 37,3 proc. moksleivių. Mato Slančiausko gimnazijoje mokinių turinčių 

skeleto-raumenų sistemos sutrikimų buvo 31,4 proc. 

 

5 pav. Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal mokyklas 2011 m. 

 

Didžiausią dalį (73,1 proc.) skeleto-raumenų sistemos sutrikimų sudaro netaisyklinga 

laikysena. Rajone 2011 metais moksleiviams diagnozuoti 676 netaisyklingos laikysenos atvejai.  

Kriukų pagrindinėje mokykloje beveik kas trečiam moksleiviui (32 proc.) diagnozuota 

netaisyklinga laikysena. Mindaugių pagrindinėse mokyklose šie sutrikimai sudarė 27 proc., 

Gaižaičių pagrindinėje mokykloje – 27,7 proc. 
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6 pav. Netaisyklinga laikysena, pasiskirstymas pagal mokyklas 2011 m. 

 

Širdies-kraujagyslių sistemos sutrikimai diagnozuoti beveik dešimtadaliui (9,8 proc.) 

rajono moksleivių (334 atvejai). Kriukų pagrindinėje mokykloje iš 153 medikų patikrintų 

moksleivių, 35 nustatyti širdies kraujagyslių sistemos sutrikimai (228,8/1000 mok.). Joniškio 

„Aušros“ gimnazijoje šios sistemos sutrikimai diagnozuoti 17,4 proc. moksleivių (173,7/1000 

mok.). Iš pastarųjų, aštuoniems 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. 
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Kvėpavimo sistemos sutrikimai 2011 metais buvo diagnozuoti 163 moksleiviams. 

Tūkstančiui moksleivių teko 47,9 atvejai šių sutrikimų. Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje 

nustatyti 64 atvejai sergamumo kvėpavimo sistemos sutrikimais. Mato Slančiausko gimnazijoje 

šiomis ligomis sirgo 39 moksleiviai, Kriukų pagrindinėje mokykloje – 10 mokinių. 

 
8 pav. Kvėpavimo sistemos sutrikimai, 1000-čiui mokinių. 

 

Daugiau nei pusę (63 proc.) visų kvėpavimo sistemos sutrikimų sudaro bronchinė 

astma. Šios ligos paplitimas didžiausias tarp Mato Slančiausko gimnazijos moksleivių. Bronchinė 

astma diagnozuota 31 šios mokyklos moksleiviui (50,7 atvejai iš 1000 pasitikrinusių moksleivių) (9 

pav.). Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje bronchinė astma nustatyta 35 moksleiviams 

(42,9/1000 mok.).  

 
9 pav. Sergamumas bronchine astma, pasiskirstymas pagal mokyklas 2011 m. 
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Virškinimo sistemos sutrikimai diagnozuoti 20 proc. moksleivių. Net 97 proc. šių 

sutrikimų sudaro karieso pažeisti dantys.  Dantų ėduonies pažeistų dantų turi 659 rajono 

moksleiviai.  

 

10 pav. Dantų ėduonies paplitimas, pasiskirstymas pagal mokyklas 2011 m. 

 

Daugiau nei pusės (57,5 proc.) pradinių ir pirmų bei nulinių klasių moksleivių dantys 

pažeisti ėduonies. Penktų – aštuntų klasių moksleivių tarpe, karieso pažeistų dantų turi kas penktas 

moksleivis. Kas dešimto vyresniųjų klasių moksleivio dantys sugedę. 

 

11 pav. Dantų ėduonies paplitimas, pasiskirstymas pagal klases 2011 m. 
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Rajono moksleiviams diagnozuoti 121 nervų sistemos sutrikimų atvejai. Didžiausią 

(iki 80 proc.) dalį šių sutrikimų sudaro logopediniai kalbos sutrikimai. Skirtingai nuo daugelio 

mokyklų Joniškio „Aušros“ gimnazijoje vyrauja galvos įtampos skausmai. Nervų sistemos 

sutrikimai šioje ugdymo įstaigoje diagnozuoti 4,2 proc. moksleivių. Iš jų galvos įtampos skausmai 

nustatyti 14 ugdytinių.  

 

12 pav. Nervų sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal mokyklas 2011 m. 

Endokrininės sistemos sutrikimai diagnozuoti 15,1 proc. (513 moksleivių) sveikatą 

pasitikrinusių moksleivių. Didžiąją dalį šių sutrikimų sudaro nenormalus kūno svoris ir strumos. 

Nepakankama kūno masė sudaro pagrindinę endokrininės sistemos sutrikimų dalį (27 proc.). 

Antroje vietoje – nutukimas ir padidintas svoris (13 pav.). 

 

13 pav. Moksleivių sergamumas endokrininės sistemos sutrikimais, pagal ligas, proc. 
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Rajone mokyklinio amžiaus vaikams užregistruoti  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. Iš endokrininės sistemos sutrikimų grupės strumos sudaro  19,3 

proc., tai reiškia, kad iš  1000 patikrintų rajono mokinių struma diagnozuota 29 vaikams. Didžioji 

dalis (38 atvejai) šių sutrikimų diagnozuota Joniškio „Aušros“ gimnazijos moksleiviams. Sergančių 

gūžiu neužregistruota Žagarės gimnazijoje, Rudiškių ir Gasčiūnų pagrindinėse mokyklose bei 

Kriukų pagrindinės mokyklos Kalvių skyriuje. 

 

14 pav. Moksleivių sergamumas struma, pasiskirstymas pagal mokyklas 2011 m. 

 

Normalią kūno masę turi 89 proc. mokyklas lankančių ir sveikatą pasitikrinusių 

moksleivių. Daugiau nei dešimtadaliui nustatyti nukrypimai nuo normos. 

Mokyklinio amžiaus vaikų tarpe nustatyti 124 nutukimo atvejai. Iš tūkstančio sveikatą 

pasitikrinusių moksleivių 36,5 atvejų užregistruotas nutukimas. Mindaugių pagrindinėje mokykloje 

nutukimas diagnozuotas dešimtadaliui (10,6 proc.) moksleivių. 
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15 pav. Nutukimu sergančių moksleivių pasiskirstymas pagal mokyklas 2011 m. 

 

Padidintą svorį turi 113 atvejų (3,3 proc.)  moksleivių. Jaunimo mokykloje padidintas svoris 

nustatytas 11 proc. moksleivių. 

 

16 pav. Moksleivių, turinčių  padidintą svorį,  pasiskirstymas pagal mokyklas 2011 m. 
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Pirminėse sveikatos priežiūros įstaigose, profilaktinių sveikatos patikrinimų metu, 

nustatyta, kad nepakankamą kūno svorį turi 4,1 proc. (140 moksleivių) mokyklinio amžiaus vaikų. 

Iš tūkstančio pasitikrinusių moksleivių 41,2 turėjo nepakankamą kūno masę (2010 m. – 48,9/1000 

mok).  

 

17 pav. Nepakankamo svorio moksleivių  pasiskirstymas pagal mokyklas 2011 m. 

Pagrindinę fizinio pajėgumą grupę lanko 89,4 proc. moksleivių (2010 m. – 87,9 

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

grupei. Joniškio „Aušros“ gimnazijoje beveik ketvirtadalis (23,6 proc.) moksleivių nelanko 

pagrindinės fizinio pajėgumo grupės. Iš jų 8,8 proc. lanko specialiąją fizinio pajėgumo grupę arba 

yra atleisti nuo kūno kultūros pamokų. 

 

18 pav.  Moksleivių pasiskirstymas pagal fizinio pajėgumo grupes 2011 m., proc. 
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Parengiamąją fizinio pajėgumo grupę lanko 221 moksleivis, t.y  iš tūkstančio mokinių 

šią grupę lanko 65  asmenys. Joniškio „Aušros“ gimnazijoje parengiamąją fizinio pajėgumo grupę 

lanko 14,8 proc.  moksleivių.  

 

19 pav. Moksleivių lankančių parengiamąją fizinio pajėgumo grupę dalis, 

 pasiskirstymas pagal mokyklas 2011 m.  
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IŠVADOS 

 

 Regėjimo sistemos sutrikimų turi beveik kas trečias (30,5 proc.) rajono moksleivis. 

 Kas penktam (19,9 proc.) moksleiviui diagnozuota netaisyklinga laikysena. 

 Dantų ėduonies pažeistų dantų turi 19,4 proc. moksleivių. 

 Šeštadaliui (15,1 proc.) mokyklinio amžiaus vaikų nustatyti endokrininės sistemos 

sutrikimai. 

 Keturi procentai moksleivių yra nepakankamo kūno svorio. 

 

REKOMENDACIJOS 

 

PSO ekspertų teigimu, gyvensena lemia 50 procentų sveikatos, 20 procentų įtakos 

priskiriama genetikai, dar 20 procentų aplinkos poveikiui ir tik 10 procentų – sveikatos apsaugai ir 

medicinai.  

Gyvensenos įpročiai pradeda formuotis vaikystėje. Vaikystėje ir paauglystėje 

susiformavę nesveikos gyvensenos veiksniai labai padidina riziką tiek susirgti, tiek ir numirti nuo 

labiausiai paplitusių  lėtinių ligų. 

Siekiant mažinti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimą rekomenduojame: 

 Įkurti rajone sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.   

 Vykdyti kompleksinę, koordinuotą sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo veiklą, 

nukreiptą į visų mokyklos bendruomenės narių (vaikų, mokytojų, kitų specialistų ir tėvų) 

fizinės, protinės ir dvasinės sveikatos stiprinimą. 

 Vykdyti mokyklinio amžiaus vaikų lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių profilaktiką.  

 Aktyviai dalyvauti sveikatos stiprinimo programose ir projektuose. 

 Peržiūrėti visų klasių atitikimą HN 21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, kad būtų užtikrintas šios higienos normos laikymasis. 

 

 

Rengėjas: 

 

Visuomenės sveikatos biuro 

stebėsenos specialistė 

Laima Virbičianskienė 


