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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. 

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

„Vaiko 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 „Vaiko 

sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-38). 

Moksleivių sveikatos būklės duomenys naudojami sveikatos duomenų rinkimui, 

kaupimui, analizei ir vertinimui. Moksleivių sveikatos duomenų kaupimui yra naudojama 

stebėsenos programa „Sveikatos biuro sistema“.  
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Joniškio rajono savivaldybės švietimo skyriaus duomenimis, rajone mokosi 3073 

moksleiviai, iš jų 2980 mokosi bendrosiose klasėse, 49 skyrių klasėse, 44 priešmokyklinio ugdymo 

grupėse, 66 suaugusieji (Jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje). Į Joniškio rajono moksleivių 

profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenis nėra įtraukti Žagarės specialiosios mokyklos, Žemės 

ūkio mokyklos moksleiviai ir Jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje besimokantys suaugusieji. 

Joniškio rajono mokyklose 2013 metais sveikatą pasitikrino ir pažymėjimus (forma 

Nr. 0,27-1/a) pristatė 93,9 proc. moksleivių (2012 m. – 96,2 proc.). Iš statistinių apskaitos 

dokumentų nustatyta, kad rajono mokyklose mokosi 1128 visiškai sveiki moksleiviai, likusiems 

nustatyta įvairių sveikatos sutrikimų.  

Regėjimo sistemos sutrikimų 2013 metais užregistruota 29,1 proc. moksleivių (2012 

m. - 27,2 proc.), skeleto-raumenų sistemos sutrikimai nustatyti 23,7 proc. nuo visų sveikatą 

pasitikrinusių moksleivių (2012 m. – 27 proc.) (1 pav.). Ketvirtadaliui (24,56 proc.) moksleivių 

sveikatos pažymėjimuose nurodyta, kad nustatyti simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai neklasifikuojami kitur. 

 

1 pav. Moksleivių dalis, sergančių tam tikromis ligomis ir sutrikimais, skaičiaus pokyčiai 2012-2013 m., 

proc. nuo pasitikrinusiųjų mokinių 

 



4 
 

 
 

Regos sutrikimai – aktualiausia moksleivių sveikatos problema. Regėjimo sistemos 

sutrikimų turi beveik kas trečias moksleivis. Regos sutrikimai 1000-čiui sveikatą pasitikrinusių 

moksleivių sudarė 291 atvejį (2012 m. – 271,6/1000 mok.) (2 pav.). 

 

2 pav. Moksleivių sergamumas regos sistemos sutrikimais, skaičiaus dinamika  2009-2013 m.  
 

Didžiausia dalis, regėjimo sistemos sutrikimų užregistruota Joniškio „Aušros“ 

gimnazijoje, 1000-čiui moksleivių nustatyta 398,5 atvejų (2012 m. – 409,3/1000).  Antroje vietoje 

Joniškio Skaistgirio vidurinė mokykla, 1000-čiui moksleivių tenka 287,7 atvejų regėjimo sistemos 

sutrikimų. Trečioje vietoje mato Slančiausko progimnazija (285,7/1000-čiui mok.) (3 pav.). 

 

3 pav. Regėjimo sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal mokyklas 2013 m. 

 

Regėjimo sistemos sutrikimai nustatyti 840 moksleivių (2012 m. – 854), iš jų  45,6 

proc. diagnozuota trumparegystė. Išanalizavus sveikatą pasitikrinusių moksleivių duomenis 
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nustatyta, kad trumparegyste (miopija) sergančių moksleivių 2013 m. užregistruota 18,5 proc. (533 

mok.), palyginus su 2012 m. sutrikimų skaičius beveik nekito (2012 m. -18,9 proc.). Vyresnių 

klasių mokinių tarpe sergančių trumparegyste daugiausia (4 pav.). 

 

4 pav. Rajono moksleivių sergamumas trumparegyste, pokyčiai 2013 m.,  
pasiskirstymas pagal klases, proc. 

 

Skeleto-raumenų sistemos sutrikimų skaičius 2013 m. palyginus su 2012 m. nežymiai 

sumažėjo. Šie sutrikimai diagnozuoti 23,7 proc. visų profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 

moksleivių (2012 m. – 27 proc.). Skeleto-raumenų sistemos sutrikimų grupėje didžiausią dalį (77,8 

proc.) sudaro netaisyklinga laikysena. Daugiausia netaisyklingos laikysenos yra nustatyta 5-8 klasių 

moksleiviams. 

 

5 pav. Netaisyklinga laikysena, pasiskirstymas pagal klasių grupes 2012-2013 m. 
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Širdies-kraujagyslių sistemos sutrikimai diagnozuoti 4,2 proc. rajono moksleivių (122 

atvejai). Mažiausiai šių sutrikimų turi pradinių klasių moksleiviai, daugiausiai 9-12 klasių mokiniai 

(6 pav.).  

 
6 pav. Širdies-kraujagyslių sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal lytį ir klasių grupes, proc.  

 

Kvėpavimo sistemos sutrikimai 2013 metais buvo diagnozuoti 161 moksleiviui.  

Didžiausią dalį šios sistemos sutrikimų sudaro viršutinių kvėpavimo takų infekcijos. Kvėpavimo 

sistemos ligos dažnesnės tarp pradinių klasių moksleivių, vyresni mokiniai šiomis ligomis serga 

rečiau. 

 

7 pav. Kvėpavimo sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal lytį ir klasių grupes, proc. 

Virškinimo sistemos sutrikimai diagnozuoti tik 32 moksleiviams. Tačiau iš šios 

sutrikimų grupės buvo atskirtas dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas. 
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 Išanalizavus moksleivių profilaktinių patikrinimų pažymas nustatyta, kad visiškai 

sveikus dantis turi tik šeštadalis (16,2 proc.) mokinių. Karieso pažeistų ir negydytų nuolatinių bei 

pieninių dantų turi beveik kas antras moksleivis (42,7 proc.). Plombuotų pieninių ir nuolatini dantų 

rasta daugiau nei trečdaliui mokinių (37,7 proc.), ištraukų dantų turi 3,4 proc. mokyklą lankančių 

vaikų (8 pav.). 

 

8 pav. Moksleivių dantų būklės įvertinimas, proc.  

 

Psichikos ir elgesio sutrikimai nustatyti 130 rajono moksleivių (4,5 proc.). Du 

trečdaliai (68,5 proc.) šios sistemos sutrikimų sudaro specifinis tarimo ir kalbos raidos sutrikimai, t. 

y. logopediniai sutrikimai. Pastarųjų, daugiausia užregistruota pradinių klasių moksleiviams.  

 

9 pav. Psichikos ir elgesio sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal lytį ir klasių grupes, proc.  
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Endokrininės sistemos sutrikimai diagnozuoti 7,27 proc. visų (210 mok.) sveikatą 

pasitikrinusių moksleivių (2012 m. – 13,5 proc.). Vyresnių klasių moksleiviai endokrininės 

sistemos sutrikimų turi daugiau, nei žemesnių klasių. Endokrininės sistemos sutrikimai labiau 

paplitę tarp mergaičių, nei berniukų. Didžiąją dalį šių sutrikimų sudaro antsvoris, nutukimas ir 

nepakankamas kūno svoris. 

 

10 pav. Moksleivių sergamumas endokrininės sistemos sutrikimais,  

pasiskirstymas pagal lytį ir klasių grupes, proc. 

 

Analizuojant moksleivių kūno masę nustatyta, kad normalų kūno svorį turi 68,1 proc. 

sveikatą pasitikinusių mokinių. Antsvoris diagnozuotas 5,37 proc. moksleivių, nutukimas – 2,8 

proc., svorio trūksta 7 proc. moksleivių.  

 

11 pav. Moksleivių kūno masės įvertinimas 2012-2013 m., proc. 
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Pagrindinę fizinio pajėgumą grupę lanko 89,8 proc. rajono moksleivių (2012 m. – 89,8 

proc.). Dėl įvairių sveikatos sutrikimų, dešimtadalis (10,2 proc.) moksleivių nėra priskirti 

pagrindinei fizinio pajėgumo grupei. Parengiamąją kūno kultūros grupę lanko 185 moksleiviai, 74 – 

specialiąją ir 34 mokiniai yra atleisti nuo kūno kultūros pamokų.  

 

12 pav.  Moksleivių pasiskirstymas pagal fizinio pajėgumo grupes 2012 – 2013 m., proc. 

 

Pagrindinę fizinio pajėgumo grupę lanko daugiau berniukų nei mergaičių. 

Parengiamojoje ir specialiojoje fizinio pajėgumo grupėse dvigubai daugiau mergaičių nei berniukų. 

Moksleivių, atleistų nuo kūno kultūros pamokų, skaičius panašus palyginus pagal lytį (13 pav.). 

 
13 pav.  Moksleivių pasiskirstymas pagal fizinio pajėgumo grupes 2013 m.,  

atsižvelgiant į lytį, proc.  
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IŠVADOS 

 

 Beveik trečdalis (29,1 proc.) moksleivių turi regėjimo sistemos sutrikimų. 

 Netaisyklinga laikysena diagnozuota vienam iš penkių moksleivių (23,7 proc.).  

 Du penktadaliai (42,7 proc.) moksleivių turi karieso pažeistų dantų. 

 Didžiausią dalį endokrininės sistemos sutrikimų sudaro nenormali kūno masė, t. y. antsvoris, 

nutukimas ar pernelyg mažas kūno svoris. 

 Pagrindinės fizinio pajėgumo grupės nelanko dvigubai daugiau mergaičių (13,3 proc.), nei 

berniukų (7 proc.). 

 

REKOMENDACIJOS 

 

2013 m. gruodžio 19 d. Seimas, siekdamas pagerinti vaikų sveikatos rodiklius, skatinti 

su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, priėmė nutarimą „Dėl 2014 

metų paskelbimo Vaikų sveikatos metais“. Vaikai – labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis. 

Suaugusių žmonių požiūris į sveikatą formuojasi vaikystėje. „Ypač svarbu, kad sveikos gyvensenos 

įgūdžiai būtų diegiami nuo pat mažumės. Tai turi tapti natūraliu gyvenimo būdu“, – teigė Seimo 

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė.  

Sveikatos ugdymas – nuolatinis mokymo ir mokymosi procesas. Sveikatos ugdyme 

nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Vieni žino mažiau, o kiti daugiau. Visa bendruomenė mokosi.  

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.  

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.  
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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 (kariesas) – viena iš labiausiai paplitusių moksleivių dantų ligų.  

Rekomendacijos:  

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

fluoru. 

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.  

III. 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.  
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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.sam.lt 

http://www.smlpc.lt 
  
  
 
Rengėjas: 
 
Visuomenės sveikatos biuro 

stebėsenos specialistė 

Laima Virbičianskienė 

http://www.sam.lt/
http://www.smlpc.lt/



