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Mokinių sveikatos analizės aprašymas (1) 
•Duomenys apie mokinių sveikatos būklę gaunami iš statistinės 
apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (toliau 
– 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).  

 

•Kasmet, šeimos gydytojo užpildytas, vaiko sveikatos pažymėjimas 
turi būti pristatomas į bendrojo lavinimo mokyklą. 

  



Mokinių sveikatos analizės aprašymas (2) 
 Mokinių sveikatos statistinė analizė buvo atlikta iš Vaiko sveikatos 
pažymėjimų, pristatytų į progimnaziją iki 2018 m. sausio mėn. 

  



Mokinių sveikatos analizės rezultatų 
svarba 

 Kasmetinių mokinių profilaktinių patikrinimų duomenys reikalingi 
kryptingai planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą mokykloje, 
organizuoti tikslesnes sveikatos stiprinimo priemones, susijusias su 
ligų ir traumų profilaktika.  

  



Pasitikrinusiųjų sveikatą mokinių dalis 
(proc.) 2017m. ir 2016 m. 



Pasitikrinusių sveikatą mokinių dalies 
bendras pokytis (proc.) 2012-2017 m. 



Pasitikrinusiųjų mokinių pasiskirstymas 
pagal KMI (proc.) 2017m. ir 2016 m.  

Mokinių procentinė dalis 2017 m. Mokinių procentinė dalis 2016 m. 



Pasitikrinusiųjų mokinių dalis, kuri turi regėjimo 
sutrikimų (proc.) 2017 m. ir 2016 m. 



Mokinių (proc.), turinčių regėjimo 
sutrikimų pokytis 2012-2017 m. 



Pasitikrinusiųjų mokinių pasiskirstymas 
pagal fizinio lavinimo grupes (proc.) 



Karieso pažeistų dantų intensyvumo 
indeksas 2017 m. ir 2016 m. 

Mokinių procentinė dalis 2017 m. Mokinių procentinė dalis 2016 m. 



Vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, 
plombuotų ir išrautų dantų, procentinė dalis 



Mokinių, turinčių sąkandžio ir žandikaulių 
patologiją, procentinė dalis 



Apibendrinimas 
•Profilaktiškai sveikatą pasitikrino visi (100 proc.) progimnazijos mokiniai (2017 m.). 

•66,3 proc. mokinių KMI yra normalus. Didėja mokinių turinčių nutukimo problemų (2017 m. 6,5 
proc., 2016 m. 4,2 proc.). 

•Regėjimo sutrikimų turi 78 proc. mokinių, lyginant su 2016 m. tokių mokinių daugėja (2016 m. 
73,4 proc.) 

•Fizinio ugdymo veikloje be apribojimų gali dalyvauti 96 proc. mokinių, 2016 m. tokių mokinių 
buvo 81,5 proc. 

•Karieso pažeistų dantų intensyvumo indeksas (ėduonies pažeisti, plombuoti ar išrauti dantys) 
aukštas ir labai aukštas 35,8 proc. mokinių (2016 m. 33,6 proc.). 

•Karieso pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų mažiausia tarp 5,6 ir 8 klasių mokinių (5-11,2 proc., 
6-12,1 proc., 8-11,1 proc.) daugiausia – tarp 1,2 ir 7 klasių mokinių (1-5 proc., 2-5 proc., 7-4,7 
proc.).  

•Mokinių, turinčių žandikaulio patologiją, daugiausia tarp 5 klasių mokinių (21,4 proc.), o 
sąkandžio patologiją – tarp 3, 4 klasių mokinių (3-30,2 proc., 4-28,6 proc.). 

  



Rekomendacijos  
 Mokinių sveikatos priežiūrą vykdant būtina daug dėmesio skirti: 

Sveikos mitybos skatinimui – nutukimo prevencijai. 

Regėjimo sutrikimų profilaktikai: akių atpalaidavimo, mankštos pratimai, darbo ir poilsio režimo 
laikymasis, tinkama darbo vieta, apšvietimas. 

Fizinio aktyvumo skatinimui: judriosios pertraukos, akcijos, konkursai. 

Burnos higienai: įgūdžių formavimas, tinkamos žinios apie burnos higieną. 

 

 

 

   



Ačiū už dėmesį! 


