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VAIKŲ SVEIKATOS ANALIZĖS 
APRAŠYMAS (1)

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 13 d. 

įsakymu Nr. V-905 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. 
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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). 3



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.
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Pasitikrinę sveikatą vaikai
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PASITIKRINUSIŲJŲ IR 
NEPASITIKRINUSIŲJŲ SVEIKATĄ VAIKŲ 

DALIS 2022-2023 M. M. (PROC.)
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Šaltinis: VSS IS
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BENDROSIOS IR SPECIALIOSIOS
REKOMENDACIJOS, PRITAIKYTAS

MAITINIMAS 2022-2023 M. M.
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Iliustracija: www.freepik.com

MOKINIO SVEIKATOS
PAŽYMA

Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu

šeimos gydytojas išmatuoja moksleivio ūgį,

svorį, rezultatus įrašo į elektroninį Mokinio

sveikatos pažymėjimą, kuriame automatiškai 

apskaičiuojama kūno masės indekso (toliau –

KMI) skaitinė reikšmė ir KMI įvertinimas: per

mažas svoris, normalus svoris, antsvoris ar 

nutukimas.



VAIKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL KMI, 
(PROC.)
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MOKINIO SVEIKATOS
PAŽYMA

Kasmetinio mokinio sveikatos patikrinimo 

metu asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

specialistas, įvertinęs vaiko fizinę sveikatos

būklę, jo sveikatos pažymėjime nurodo fizinio 

ugdymo grupę: pagrindinė, parengiamoji,

specialioji ar, esant poreikiui, pažymi, iki

kurios dienos mokinys atleidžiamas nuo

fizinio lavinimo pamokų.



VAIKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL FIZINIO 
UGDYMO GRUPES 

(PROC.)
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DANTŲ BŪKLĖ

Gydytojas odontologas, atlikdamas kasmetinį

mokinio sveikatos patikrinimą, įvertina mokinio

dantų, žandikaulių būklę ir įrašo rezultatus į

Mokinio sveikatos pažymėjimo antrą dalį

,,Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“.

Gydytojas, įvertinęs ėduonies pažeistų, plombuotų

ir išrautų dantų skaičių, įrašo rezultatus

pažymėjime ties raidėmis k, p,

i (pieniniai dantys) ir ties raidėmis K, P, I

(nuolatiniai dantys) – apskaičiuojamas dantų

ėduonies intensyvumo rodiklis.



DANTŲ ĖDUONIES INTENSYVUMO 
(KPI+KPI) INDEKSAS (PROC.)
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KPI+KPI INDEKSO REIKŠMĖ

Gydytojas odontologas, atlikdamas kasmetinį mokinio sveikatos patikrinimą, 

įvertina mokinio dantų, žandikaulių būklę ir įrašo rezultatus į Mokinio 

sveikatos pažymėjimo antrą dalį ,,Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“. 

Gydytojas, įvertinęs ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų skaičių, 

įrašo rezultatus pažymėjime ties raidėmis k, p, i (pieniniai dantys) ir ties 

raidėmis K, P, I (nuolatiniai dantys) – apskaičiuojamas dantų ėduonies 

intensyvumo rodiklis.
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VAIKAI, TURINTYS SVEIKUS DANTIS, 
2022/2023 M.M. (PROC.)
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Šaltinis: VSS IS
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VAIKAI, TURINTYS SVEIKUS DANTIS, 
2021/2022 M.M. IR 2022/2023 M.M.

PALYGINIMAS (PROC.)
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APIBENDRINIMAS

• 2022/2023 m.m. Klaipėdos Smeltės progimnaziją lanko 804 vaikai.

• 2022/2023 m.m. profilaktiškai sveikatą pasitikrino 99,5 proc. vaikų. 

• Įsigaliojus naujai Mokinio sveikatos pažymėjimo formai, nebenurodomi vaikų organų sistemų 

sutrikimai, bet šeimos gydytojas pateikia bendras arba specialiąsias rekomendacijas, kurių turi būti 

laikomasi vaikams dalyvaujant ugdymo veikloje. 11,3 proc. vaikų buvo nurodytos bendros, o 2,1 

proc. vaikų – specialiosios rekomendacijos. Pritaikytas maitinimas buvo paskirstas 0,9 proc. vaikų.

• 2022/2023 m.m. 23,6 proc. vaikų turėjo per didelį, o 11,8 proc. vaikų – per mažą svorį.

• 2022/2023 m.m. 97,6 proc. vaikų buvo priskirti pagrindinei fizinio ugdymo grupei.

• 2022/2023 m.m. 7,7 proc. vaikų neturėjo ėduonies pažeistų dantų. 20,5 proc. vaikų dantų ėduonies 

(kpi+KPI) indeksas buvo labai aukštas.
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REKOMENDACIJOS
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• Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų/auklėtojų ir bendruomenės 

pastangomis kurti sveikatai palankią ir saugią aplinką. Šiems tikslams pasinaudoti įvairias 

edukacines priemones.

• Ypatingą dėmesį skirti mokinių burnos higienai – taisyklingas burnos ertmės valymas, nepalankių 

produktų pasirinkimas.  

• Mažinti gyvensenos rizikos veiksnius, kurie sąlygotų daugelio ligų atsiradimą, didelį dėmesį 

skiriant profilaktikai (tinkami higienos įgūdžiai, mityba, fizinis aktyvumas, darbo – poilsio režimas, 

psichikos gerinimas, psichotropinių medžiagų prevencija, saugus elgesys).



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
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