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Kasmetiniai profilaktiniai mokinių sveikatos patikrinimai atliekami

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.

gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų

sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 47-1365). Duomenys apie mokinių

sveikatos būklę gaunami iš statinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Mokinio

sveikatos pažymėjimas“, patvirtintos Lietuvos respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951(Žin., 2005, Nr.

3-38).
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 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 vaiko sveikatos

pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti tvarkomi

elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko 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.



Profilaktinių mokinių sveikatos patikrinimų 

rezultatai
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Pažymėjimo statusas

98,4

1,6

Pažymėjimo statusas proc.

Pilnai užpildyta Neužpildyta

98,4 proc. 

pažymėjimų yra 

pilnai užpildyti



Fizinės būklės įvertinimas: KMI 

įvertinimas

16

33,636

10,8

3,6

Antsvoris Per mažas Normalus svoris Nutukimas Nenurodyta

33,6 proc. mokinių svoris 

yra per mažas.

36 proc. mokinių svoris 

yra normalus.

16 proc. mokinių turi 

antsvorio.

10,8 proc. mokinių yra 

nutukusių.

3,6 proc. nenurodyta.



Fizinio ugdymo grupė

86,8

4,8

6,8

1,6

Fizinio ugdymu grupė proc.

Parindinė Parengiamoji Specialioji Nenurodyta

86,8 proc. mokinių 

turi pagrindinę fizinio 

ugdymo grupę.

4,8 proc. 

parengiamoji grupė.

6,8 proc. specialioji 

grupė.

1,6 proc. 

nenurodyta.



Regos vertinimas

2,4

31,2

66,4

Regos sutrikimai proc.

Normali Sutrikusi Nenurodyta

2,4 proc. regos 

vertinimas yra 

normalus.

31,2 proc. mokinių turi 

sutrikusią regą.

66,4 nenurodyta.



Nervų sistemos būklė

0,8

33,2

66

Nervų sistemos būklė proc.

Normali Sutrikusi Nenurodyta

0,8 proc. nervų 

sistemos būklė yra 

normali.

33,2 proc. yra 

sutrikusi.

66 proc. yra 

nenurodyta.



Kvėpavimo sistemos būklė

33,2

0,8

66

Kvėpavimo sistemos būklė proc.

Normali Sutrikusi Nenurodyta

33, 2 proc. kvėpavimo 

sistemos būklė yra 

normali.

0,8 proc. mokinių yra 

sutrikusi.

66 proc. nėra 

nurodyta. 



Odos ir jos priedų būklė

34

66

Odos būklė proc.

Normali Nenurodyra

34 proc. odos būklė normali

66 proc. nenurodyta.



Mokinių turinčių (KPI+kpi) indeksą, dalis 

(%)

12

19

26

23

16

Labai žemas Žemas Vidutinis Aukštas Labai aušktas

12 proc. mokinių turi labai žemą 

KPI indeksą.

19 proc. žemą KPI indeksą.

26 proc. vidutinį KPI indeksą.

23 proc. aukštą KPI indeksą.

16 proc. labai aukštą KPI 

indeksą.



Apibendrinimas  

 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.

 Kai kpi, KPI reikšmė mažesnė nei 1,2 – ėduonies intensyvumas apibūdinamas kaip

labai žemas; nuo 1,2 iki 2,6 – žemas, nuo 2,7 iki 4,4 – vidutinis; nuo 4,5 iki 6,5 –

aukštas, o kai rodiklis didesnis nei 6,5 – labai aukštas.

 Jeigu profilaktinio sveikatos patikrinimo metu gydytojas odontologas neranda ėduonies

pažeistų, plombuotų ir dėl ėduonies išrautų dantų, Mokinio sveikatos pažymėjime ties

raidėmis k, p, i įrašomi nuliai – tai reiškia, kad vaiko dantys sveiki (kpi+KPI lygus 0).



Apibendrinimas 

 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.

 2020–2021 m. 36 proc. mokinių turi normalų kūno svorį. Antsvorį turinčių mokinių

dalis sudaro 16 proc. Per mažas kūno svoris nustatytas 33,6 proc. mokinių. Nutukusių

mokinių dalis sudarė 10,8 proc. Likusiųjų nenurodyta.



Apibendrinimas

 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.

 2020–2021 m. 86,8 proc. mokinių gali dalyvauti ugdymo procese, turėdami pagrindinę

fizinio ugdymo grupę. Pagrindinei fizinio ugdymo grupei priskiriami visiškai sveiki ar

turintys nedidelių sveikatos sutrikimų (nedidelio laipsnio regos sutrikimai,

netaisyklinga laikysena, funkciniai negalavimai ir pan.) mokiniai. Šiai grupei

priklausantys mokiniai gali treniruotis sporto būreliuose ir dalyvauti sporto varžybose.



Rekomendacijos 

 Svarbu mokinių sveikatos ugdymą vykdyti visomis kryptimis, labai didelį dėmesį skirti

regos sutrikimų profilaktikai: tinkamai aplinkai (mokymosi vieta, sėdėjimo poza,

apšvietimas, laiko leidimas prie kompiuterio ir televizoriaus), poilsiui (akių

atpalaidavimo pertraukėlės).

 Mokinių skeleto ir raumenų sistemos funkcionavimo sutrikimų profilaktikai svarbus yra

darbo ir poilsio režimo užtikrinimas, kadangi jis turi didelę įtaką psichologinės ir fizinės

sveikatos stiprinimui bei valios ugdymui.

 Būtina nuolatos organizuoti ir vykdyti įvairius mokymus sveikos mitybos, fizinio

aktyvumo temomis.


