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Vaikų sveikatos analizės aprašymas (1)

• Duomenys prieinami tik Biuro darbuotojams, nes 

siekiama užtikrinti asmens duomenų 

konfidencialumą

• Duomenų analizė atliekama, remiantis 

informacija surinkta iki 2021-09-15



Vaikų sveikatos analizės aprašymas (2)

• Duomenys apie vaikų sveikatos būklę gaunami iš statistinės 

apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-565 „Dėl elektroninės 

statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos 

pažymėjimas“ patvirtinimo“. 

• Nuo 2020 m. sausio 1 d. pažymėjimai teikiami per Elektroninės 

sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinę sistemą (ESPBI IS). Elektroniniu būdu užpildyti ir 

pasirašyti pažymėjimai perduodami į Higienos instituto Vaikų 

sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS). 



Vaikų sveikatos analizės rezultatų svarba

Kasmetinių vaikų profilaktinių patikrinimų 

duomenys reikalingi kryptingai planuoti ir 

įgyvendinti sveikatos priežiūrą įstaigoje, 

organizuoti tikslesnes sveikatos stiprinimo 

priemones, susijusias su ligų ir traumų 

profilaktika.



Pasitikrinę sveikatą vaikai



Šaltinis: VSS IS

Pasitikrinusiųjų ir nepasitikrinusiųjų sveikatą vaikų pokyčiai 
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Bendrosios ir specialiosios rekomendacijos, pritaikytas 

maitinimas
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Kūno masės indeksas 

(toliau – KMI)



Šaltinis: VSS IS

Vaikų pasiskirstymas pagal KMI, 

2019-2021 m. (proc.)
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Per mažas Normalus Antsvoris Nutukimas

2019/2020 m.m. 15,5 64,4 13,3 6,8

2020/2021 m.m. 13,4 63,4 15,4 3,3



Fizinio lavinimo grupės



Šaltinis: VSS IS

Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes 

2019-2021 m. (proc.)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pagrindinė Parengiamoji Specialioji Atleisti

2019/2020 m.m. 91,01 7,91 1,08 1,44

2020/2021 m.m. 94,69 4,75 0,56 0,84



Dantų būklė



Dantų ėduonies intensyvumo (kpi+KPI) indeksas 
2020/2021 m.m. kpi+KPI indekso ribos: 

Labai žemas - mažiau nei 1,2. 
Žemas - 1,2-2,6. 

Vidutinis 2,7-4,4. 
Aukštas 4,5-6,5. 

Labai aukštas - daugiau nei 6,5.
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Šaltinis: VSS IS

Vaikai, turintys Sveikas dantis 2021 m.m.
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Apibendrinimas

• 2021 m. profilaktiškai sveikatą pasitikrino 86,31 proc. mokinių. 

• 2021 m. 63,41 proc. mokinių turėjo normalų svorį, o 13,41 proc. mokinių – per 

mažą svorį,15,36 proc. mokinių  turėjo antsvorį,7,82 proc. mokinių turėjo 

nutukimą.

• 2021 m. 94,69 proc. mokinių  priskirtą pagrindinė fizinio ugdymo grupė.

• 2021 m. 4,21 proc. mokinių neturėjo ėduonies pažeistų dantų. 61,18 proc. 

mokinių neturėjo sąkandžio patologijos.



Rekomendacijos

1.Tikslinga vaikų tėvus įtraukti į sveikatos stiprinimo veiklas – organizuoti ir            

vykdyti         mokymus, apimančius aiškią, išsamią ir patikimą informaciją apie

mitybą, fizinį aktyvumą.

2.Formuoti  sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų/auklėtojų ir 

bendruomenės pastangomis kurti sveikatai palankią ir saugią  aplinką. 

3. Siekti  sveikatos ugdymą vykdyti visomis kryptimis, ypatingą dėmesį skiriant 

odos ir kvėpavimo sistemos ligų profilaktikai, regos sutrikimams, fizinio 

aktyvumo ir saugaus elgesio,  bei tinkamos mitybos skatinimui.

4.Sulaukti iš šeimos gydytojų visų rekomendacijų dėl vaiko galimybių dalyvauti 

ugdymo veikloje.



Nuosaikiai ir laiku užsiiminėjantis 

fiziniais pratimais žmogus ligą gali įveikti 

be jokio gydymo. 

[Avicena]



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


