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Mokinių sveikatos analizės aprašymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. 
balandžio 22 d. įsakymu, Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos norma 

HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 
ugdymo programa. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai  (TAR, 2014-
06-13, Nr. 2014-07604), priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais 
metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (forma Nr. 

027-1/a). Statistinės apskaitos forma Nr. 0.27-1/a. „Vaiko sveikatos 
pažymėjimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 (Žin., 2005, Nr. 3-38; 
2013, Nr. 52-2611). 



• Vaikų sveikatos statistinė analizė buvo atlikta iš Vaiko
sveikatos pažymėjimų, kurie buvo pristatyti į Klaipėdos
lopšelį-darželį „Linelis“.

• Vaiko sveikatos pažymėjimai buvo įvesti į SB sistemą,
išanalizuoti ir apdoroti su Microsoft Office Excel 2010
programa.



Vaiko sveikatos pažymėjimas- pagrindinis vaikų sveikatos 
būklės duomenų šaltinis, kuris reikalingas ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų darbuotojams- visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistams, pedagogams, administracijai, tam 

kad, kryptingai planuoti ir įgyvendinti veiksmingą 
prevencinę veiklą, propaguojant sveiką gyvenseną. 



Pasitikrinusiųjų ir nepasitikrinusiųjų sveikatą vaikų 
dalis 2018/2019 m. m. (proc. nuo visų mokinių)

2018/2019 m. m.  įstaigą lankė 195 vaikai, visi vaikai 
profilaktiškai sveikatą pasitikrino ir vaiko sveikatos 

pažymėjimus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą pristatė. 



Visiškai sveiki vaikai



Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika, ir kurie turi sveikatos sutrikimų ar ligų 
2018/2019 m. m. (procentai)
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Visiškai sveikų vaikų dalis

Vaikų dalis, turnti nors vieną
sveikatos sutrikimą

1 pav. Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika, ir kuri turi nors vieną sveikatos sutrikimą, pagal  

ikimokyklinių įstaigų vaikų grupes 2018-2019m. (proc. nuo pasitikrinusių).



Kūno masės indeksas 
(toliau – KMI)



Pasitikrinusiųjų vaikų pasiskirstymas pagal KMI ir grupes 
2018/2019 m. m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų)

Per mažas Normalus Antsvoris Nutukimas Neįvertinta

Lopšelis 11 68 3 0 18

Darželis 13 66 2 0 19

Priešmokyklinukai 13 63 10 0 13

Bendras 13 65 4 0 18
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Fizinio lavinimo grupės



Pasitikrinusiųjų mokinių pasiskirstymas pagal fizinio lavinimo ir grupes 
2018/2019 m. m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų)

Lopšelis Darželis Priešmokyklinukai Bendras

Pagrindinė 93 94 95 94

Parengiamioji 5 2 0 2

Specialioji 0 0 0 0

Atleistas 0 0 0 0

Nepažymėta 2 4 5 4
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Harmoningo ir neharmoningo vaikų augimo pasiskirstymas 

Fizinės būklės vertinimo variantai (procentalinis metodas): 

1. NHA – Nedarnus (neproporcingas arba neharmoningas) augimas, kai vienas ar keli 
vaiko rodikliai formuojasi neproporcingai ūgiui. 

2. HAN – darnus (harmoningas) augimas (HA), kai ūgis normalus (N), t. y. atitinka 
amžių arba nukrypęs nuo vidutinio leistinose ribose. 

3. HAK (apatinė riba) – darnus (harmoningas) augimas (HA), kai ūgis kraštutinis (labai 
žemi). 

4. HAK (viršutinė riba) – darnus (harmoningas) augimas (HA), kai ūgis kraštutinis (labai 
aukšti). 



Vaikų pasiskirstymas pagal augimo įvertinimą ir ikimokyklinio ugdymo grupes 
2018/2019 m. m. (proc.) 

Lopšelis Darželis Priešmokyklinukai Bendras

Neįvertinta 16 42 30 33

HAN 2 51 1 62

HAK 0 4 0 2

NHA 82 3 69 3
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Vaikų sveikatos būklė



Vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2018/2019 m. m. (proc. nuo 

pasitikrinusiųjų vaikų)
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Regėjimo sutrikimų struktūra 2018/2019 m. m. (proc.)
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Simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių struktūra
2018/2019 m. m. (proc.)
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Įgimtų formavimosi ydų struktūra 2018/2019 m. m. (proc.)
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Psichikos ir elgesio sutrikimų struktūra
2018/2019 m. m. (proc.)
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Kvėpavimo sistemos struktūra
2018/2019 m. m. (proc.)
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Odos ir jos priedų ligų struktūra
2018/2019 m. m. (proc.)
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LOPŠELIO GRUPĖS 
VAIKŲ SVEIKATA



Lopšelio grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2018/2019 m. m.
(proc. nuo pasitikrinusių vaikų)
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Lopšelio grupės vaikų simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių 
radinių struktūra 2018/2019 m. m. (proc.)

Normalios 
fiziologinės raidos 

sutrikimas 40 %

Širdies ūžesiai
20%
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20%



Lopšelio grupės vaikų regėjimo sutrikimų struktūra 2018/2019 m. m. (proc.)

Hipermetropija 
(toliaregystė)

100%



Įgimtų formavimosi ydų struktūra 2018/2019 m. m. (proc.) 

Atvira arba išlikusi 
ovalioji anga

86%

Prieširdžių pertvaros 
defektas 14%



Lopšelio grupės vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų 
struktūra 2018/2019 m. m. (proc.)

Kalbos išraiškos 
sutrikimas

100%



DARŽELIO GRUPĖS 
VAIKŲ SVEIKATA



Darželio grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2018/2019 m. m.
(proc. nuo pasitikrinusių vaikų)
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Darželio grupės vaikų regėjimo sutrikimų struktūra 2018/2019 m. 
m. (proc.)

86%

6%

3%
3%2%

Hipermetropija
(toliaregystė)

Astigmatizmas

Miopija (trumparegystė)

Akomodacijos sutrikimai

Kita



Darželio grupės vaikų simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių 
bei laboratorinių radinių struktūra 2018/2019 m. m. (proc.)
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Darželio grupės vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų 
struktūra 2018/2019 m. m. (proc.)
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Įgimtų formavimosi ydų struktūra 2018/2019 m. m. (proc.) 
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PRIEŠMOKYKLINĖS 
GRUPĖS VAIKŲ SVEIKATA



Priešmokyklinės grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2018/2019 m. m.
(proc. nuo pasitikrinusių vaikų)

13

73

0

21

0

0

0

0

5

0

8

8

23

0

26

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Klausos sutrikimai

Regėjimo sutrikimai

Kraujotakos sistemos ligos

Kvėpavimo sistemos ligos

Nervų sistemos ligos

Virškinimo sistema

Urogenitalinė sistema

Endokrininė sistema

Skeleto-raumenų sistemos ligos

Kraujo ir kraujodaros  ligos

Odos ir jos priedų ligos

Įgimtos formavimosi ydos

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Navikai

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai radiniai



Priešmokyklinės grupės vaikų regėjimo sutrikimų 
struktūra 2018/2019 m. m. (proc.)
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Priešmokyklinės grupės vaikų simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių 
bei laboratorinių radinių struktūra 2018/2019 m. m. (proc.)

Gėrybiniai ir 
nepatologiniai 
širdies ūžesiai

100%



Priešmokyklinės grupės vaikų kvėpavimo sistemos sutrikimų 
struktūra 2018/2019 m. m. (proc.)

63%

25%

12% Alerginis rinitas

Astma
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ir mukocelė



Priešmokyklinės grupės vaikų psichikos ir elgesio 
sutrikimų struktūra 2018/2019 m. m. (proc.)
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Apibendrinimas

• Profilaktiškai sveikatą pasitikrino  100 proc. mokinių.

• Iš profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių mokinių, visiškai sveiki 
sudarė  22 proc. Didžiausia mokinių dalis, turinti nors vieną 
sveikatos sutrikimą, buvo tarp priešmokyklinių grupių mokinių.



Apibendrinimas
• 94% pasitikrinusių vaikų fizinio lavinimo grupė yra pagrindinė, darželyje nėra 

vaikų atleistų nuo fizinės veiklos.

• Darželyje nėra nutukusių vaikų, bet 10% priešmokyklinukų, 3% darželio ir 2%
lopšelio vaikų turi antsvorio problemų. 13% pasitikrinusių sveikatą vaikų svoris 
yra per mažas.

• Regos sutrikimų struktūroje dominuoja toliaregystė, astigmatizmas ir 
trumparegystė.

• Kvėpavimo sistemos struktūroje vyrauja alerginis rinitas, adenoidų hipertrofija, 
astma.

• Odos ir jos priedų ligos: atopinis dermatitas, taip pat suvalgyto maisto sukeltas 
dermatitas.



Rekomendacijos

• Būtina mokinių sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis, ypatingą dėmesį 
skiriant regos sutrikimų profilaktikai.

• Tausojant akis, itin svarbu reguliariai ilsėtis (akių atpalaidavimo pamokėlės).

• Vaikams derėtų daugiau laiko praleisti lauke, aišku, ne su išmaniuoju telefonu 
rankoje ar namie prie kompiuterio.

• Būtina tinkama aplinka (mokymosi vieta, sėdėjimo poza, apšvietimas, laiko 
leidimas prie kompiuterio ir televizoriaus).

• Svarbus profilaktinis regėjimo tikrinimas.

• Taip pat svarbu planuoti tinkamą atžalų mitybą. Vaikas, kurio organizmas sparčiai 
vystosi, turi gauti visą spektrą vitaminų, mineralų ir kitų reikalingų maistinių 
medžiagų.



Ačiū už dėmesį !


