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SVEIKATOS DUOMENŲ 
ANALIZĖS APRAŠYMAS (1)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-

284 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” 75 punkte nurodyta, kad

mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų

ugdymo procese dalyvautų pasitikrinę sveikatą ir pateikę mokinio sveikatos

pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. Naujoje mokykloje pradėję mokytis

mokiniai mokinio sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki rugsėjo 15 d.
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SVEIKATOS DUOMENŲ 
ANALIZĖS APRAŠYMAS (2)

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės

sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su mokinio sveikatos pažymėjimu,

visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu

užpildytas ir pasirašytas mokinio sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS). Su šia sistema dirba visuomenės sveikatos

specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose.
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SVEIKATOS DUOMENŲ 
REZULTATŲ SVARBA

Išnagrinėjus sveikatą atspindinčius rodiklius ir gydytojo rekomendacijas, galime kryptingai įgyvendinti

sveikatos priežiūrą ugdymo veikloje.
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UGDYTINIŲ SVEIKATOS BŪKLĖ 
2021/2022 M. M.
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Eil. Nr. Rodiklis N %

1. Ugdytinių, lankančių ugdymo įstaigą, skaičius 179 -

2. Ugdytinių, pristačiusių formą Nr. E027-1, dalis 176 98,3

3.
Ugdytinių, kurių formos Nr. E027-1 formos I dalis "Fizinės būklės 

įvertinimas“ pilnai užpildyta, dalis 
158 88,3

4.
Ugdytinių, kurių formos Nr. E027-1 formos II dalis "Dantų ir 

žandikaulių būklės įvertinimas“ pilnai užpildyta, dalis
119 66,5

N – absoliutus asmenų skaičius; % - procentinė dalis.

SVEIKATOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ (1)

Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)
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SVEIKATOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ (2)

Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)

Eil. Nr. Rodiklis N %

5.
Ugdytnių, galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų, 

dalis (%)
145 81

6. Ugdytinių, turinčių per mažą svorį, dalis (%) 33 18,4

7. Ugdytinių, turinčių normalų svorį, dalis (%) 84 47

8. Ugdytinių, turinčių antsvorį, dalis (%) 17 9,4

9. Ugdytinių, turinčių nutukimą, dalis (%) 4 2,2

10.
Ugdytinių, priskiriamų pagrindinei fizinio ugdymo grupei, dalis 

(%)
158 88,3

Pastaba: dalies duomenų gydytojai nepriskiria kuriai nors skilčiai, todėl lieka neapskaitytų 
duomenų.
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SVEIKATOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ (3)

Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)

Pastaba: dalies duomenų gydytojai nepriskiria kuriai nors skilčiai, todėl lieka neapskaitytų 
duomenų.

Eil. Nr. Rodiklis N %

11.
Ugdytinių, priskiriamų parengiamajai fizinio ugdymo 

grupei, dalis (%)
0 0

12.
Ugdytinių, priskiriamų specialiajai fizinio ugdymo grupei, 

dalis (%)
0 0

13.
Ugdytinių, kuriems nurodytos bendrosios rekomendacijos, 

dalis (%)
158 88,3

14.
Ugdytinių, kuriems nurodytos specialiosios 

rekomendacijos, dalis (%)
6 3,4

15. Ugdytinių atleistų nuo kūno kultūros pamokų, dalis (%) 0 0

16. Ugdytinių, kuriems pritaikytas maitinimas, dalis (%) 9 5



9Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)
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DANTŲ IR ŽANDIKLAULIŲ 
BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 2018-

2021 METAIS



11Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)

2018 2019 2020 2021

0 >=1 0 >=1 0 >=1 0 >=1

Pieniniai dantys: 
k

46 16 80 17 95 10 106 13

Pieniniai dantys: 
p

48 14 81 16 89 16 100 19

Pieniniai dantys: 
i

60 2 95 2 105 0 119 0

DANTŲ BŪKLĖ (N)

K – kariesas
P – plombuotas
I – iškritęs

0 – karieso nėra/ neplombuotas/ 
nė vienas neiškritęs

>=1 – bent 1 ar daugiau dantų yra pažeisti 
karieso/ plombuoti/ iškritęs



12Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)
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APIBENDRINIMAS

• L./d. „Bitutė“ lanko pilnai arba dalinai pasitikrinę sveikatą –

179 vaikai.

• Lyginant pastarųjų kelių metų rodiklius, vaikų sveikata gerėjo

- vaikai mažiau sirgo ar turėjo sveikatos problemų.

• Labiausiai paplitusios ligos ir sutrikimai išlieka kraujo ir

kraujotakos sistemos ligos, kvėpavimo sistemos ligos, skeleto-

raumenų sistemos ligos bei odos ligos. Deja, nuo 2020 metų

vaikų sveikatos pažymose nebepildoma aktuali informacija

apie turimas ligas ir sutrikimus.

• Tendencingai daugėjo vaikų turinčių sveikus, karieso

nepažeistus, neplompuotus, neiškritusius dantis, taip pat

daugėjo vaikų neturinčių sąkandžio patalogijų.

• Išlieka problema, jog odontologai ir šeimos gydytojai nepilnai

supildo pažymas, dėl to gauti duomenys galimai yra netikslūs.
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REKOMENDACIJOS

Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti

sveikatai palankią ir saugią aplinką bendromis

darželio bendruomenės - pedagogų ir tėvelių - bei

visuomenės sveikatos specialisto pastangomis.

Siekti sveikatos ugdymą vykdyti visomis kryptimis,

ypatingą dėmesį skiriant kvėpavimo, skeleto-raumenų,

kraujotakos, sistemos ligų profilaktikai, regos

sutrikimams, fizinio aktyvumo ir saugaus elgesio bei

tinkamos mitybos skatinimui.

Sulaukti iš šeimos gydytojų ir odontologų tinkamai

užpildytų pažymų bei visų rekomendacijų dėl vaiko

sveikatos būklės ir jo galimybių dalyvauti ugdymo

veiklose.



MUS RASITE:

Taikos pr. 76, Klaipėda

Tel. (8 46) 234796

El. p. info@sveikatosbiuras.lt

www.sveikatosbiuras.lt

www.facebook.com/biuras


