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ĮVADAS 

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu 

Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir Higienos norma 

21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. moksleiviai mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistui 

turi pateikti statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, kurioje pateikiama 

informacija apie moksleivių profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus.  

Vykdant naują Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d. 

įsakymą Nr. V-507 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. 

įsakymo Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas" 

patvirtinimo“ pakeitimo“, vaiko sveikatos pažymėjimą, taip pat turi užpildyti bei pasirašyti 

odontologas. Gydytojas į formą privalo įrašyti pieninių arba nuolatinių dantų būklę: kiek vaikas turi 

karieso pažeistų, kiek plombuotų ir kiek išrautų ar iškritusių dantų. Taip pat turi būti ir įrašas apie 

sąkandžio patologiją, jei tokia yra. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys Alytaus rajono bendrojo lavinimo 

mokyklose, surinktus duomenis apie vaikų sveikatos būklę teikia Alytaus rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biurui. Vadovaujantis pateiktais duomenimis, atliekama vaikų sergamumo 

analizė, kuri svarbi norint tikslingai vykdyti profilaktines sveikatos stiprinimo priemones, parinkti 

atitinkamus visuomenės sveikatos mokymo metodus, įvertinti jau vykdomos veiklos efektyvumą. 

 

1. Profilaktiškai pasitikrinusių sveikatą  ir visiškai sveikų moksleivių sveikatos 

pokyčiai 

2015–2016 mokslo metais Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 1795 

moksleiviai, 130 moksleivių mažiau nei tokiu pat metu praėjusiais mokslo metais. Lyginant su 

praėjusiais mokslo metais, moksleivių sumažėjo 7 proc., tačiau padaugėjo pasitikrinusiųjų sveikatą 

procentinė dalis (žr. 1 pav.). Visi likusieji, dėl vienokių ar kitokių priežasčių sveikatos pažymų 

nepristatė, arba pristatė ne laiku. 

Atlikus vaikų sveikatos pažymėjimų analizę, paaiškėjo, jog dvejose Alytaus rajono mokyklose 

sveikatą buvo pasitikrinę beveik visi, t. y. 99 proc. moksleivių. Tai Daugų Vlado Mirono ir 

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazistai. Mažiausiai sveikatos pažymų, kaip ir 

praėjusiais metais, sveikatos priežiūros specialistui pristatė Punios mokykloje-daugiafunkciame centre 

besimokantys moksleiviai (89,9 proc. visų moksleivių), tačiau situacija pasikeitė teigiama linkme, nes 

pasitikrinusiųjų šioje ugdymo įstaigoje pagaugėjo 12 proc. 
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2. Moksleivių sveikatos būklė ir jos pokyčiai 

Atlikus išsamią moksleivių sveikatos būklės analizę paaiškėjo, kad sutrikimų skaičius lyginant 

su praėjusiais metais nežymiai padidėjo: 2014 m. – 1047, o 2015 m. – 1088. Siekiant įvertinti 

sergamumo mąstą skirtingu laikotarpiu, skaičiuojamas sergamumo rodiklis, parodantis sutrikimų 

skaičių tenkantį 1000-čiui moksleivių. Analizuojamu laikotarpiu sergamumo rodiklis išaugo, tačiau tą 

įtakoja ir nuolat mažėjantis rajono moksleivių skaičius (žr. 2 pav.). Sveikatos sutrikimų neturintys – 

sveiki  moksleiviai sudarė kiek daugiau nei pusę 53,4 proc. visų rajono 1–12  klasių moksleivių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Moksleivių sveikatos būklė ir jos pokyčiai pagal klases 

Vertinant moksleivių sveikatą pagal amžiaus grupes, pastebima, kad daugiausiai sveikatos 

problemų turi jauniausi Alytaus rajono moksleiviai, sveikiausi – kaip ir kasmet, vyriausieji. Net 58 

proc. pradinukų gydytojai įvertinę sveikatą pažymėjo bent vieną sveikatos sutrikimą. 

2 pav. Alytaus rajono moksleivių bendrojo sergamumo kitimo tendencijos  
2010–2015 m., 1000-čiui moksleivių 

1 pav. Pasitikrinusių sveikatą, sveikų ir turinčių sutrikimų Alytaus rajono 
moksleivių dalis, 2009–2015 metais (proc.) 
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Būtina pažymėti, kad nemaža dalis pradinių klasių moksleivių mokyklą lankyti pradeda jau 

turėdami vienokių ar kitokių sveikatos sutrikimų. Vieni dažniausių – regos ir laikysenos. 

Alytaus rajono pradinių klasių moksleivių sergamumo rodiklis lyginant su praėjusiais metais 

pastebimai padidėjo: 2014 m. 1000-čiui moksleivių teko 572,8, o 2015 m. – 663,9 ligų atvejai. Būtina 

pastebėti, kad tokį sergamumo rodiklio padidėjimą lemia ir dviemis dešimtimis sumažėjęs 1–4 kl. 

moksleivių skaičius (žr. 3 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Moksleivių sveikatos būklė ir jos pokyčiai pagal mokyklas 

Analizuojant moksleivių sutrikimus rajono mokyklose, pastebėta, kad didžiausias sutrikimų 

skaičius, tenkantis 1000-čiui moksleivių šiemet, kaip ir 2014 metais, buvo Daugų Vlado Mirono 

gimnazijoje (882,8/1000 moksleivių), mažiausias – Butrimonių gimnazijoje (397,5/1000 moksleivių). 

Žymiausias sergamumo sumažėjimas 2015 m. pastebimas Ūdrijos mokykloje-daugiafunkciame centre, 

kur 1000-čiui moksleivių teko 52 susirgimais mažiau nei 2014 m., t. y. 500 susirgimai 1000-čiui 

moksleivių (žr. 4 pav.). 
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2.3. Moksleivių sveikatos būklė ir jos pokyčiai pagal sveikatos sutrikimus 

Ne vienerių metų statistiniai duomenys byloja, kad vaikų sveikata negerėja ir moksleiviai nėra 

pati sveikiausioji populiacijos dalis. Svarbiausi mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos sutrikimai ne 

vienerius metus išlieka tie patys: regos, skeleto-raumenų ir kvėpavimo sistemos sutrikimai. 

2015 metais didžiausią moksleivių sveikatos sutrikimų dalį sudarė regos sutrikimai, kurių 

1000-čiui moksleivių teko 239, tai 28 atvejais daugiau nei prieš metus (2014 m. – 213,2/1000 

moksleivių). Skeleto-raumenų sistemos ligų skaičiuojama 33 sutrikimais daugiau, t. y. – 149,9/1000 

moksleivių (2014 m. – 116,8/1000 moksleivių), kvėpavimo sistemos ligų sumažėjo 10-čia atvejų –  

43,5/1000 moksleivių (2014 m. – 53,/1000 moksleivių) (žr. 1 lentelę). 

Analizuojant gydytojų pažymas, paaiškėjo, jog pastebimai sumažėjo kraujotakos sistemos ir 

skeleto-raumenų sistemos sutrikimų (žr. 1 lentelę). 

 

4 pav. Moksleivių sutrikimų skaičius 2011–2015 metais Alytaus rajono mokyklose,  
1000-čiui moksleivių 

*Punios, Makniūnų, Ūdrijos MDC (mokykla-daugiafunkcis centras ) 
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1 lentelė. Alytaus rajono moksleivių sergamumas pagal priežastis 2010–2014 metais 
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2010 abs. sk. 464 275 116 51 47 73 12 11 83 - 1132 

1000 

moksleivių 

179,8 106,1 44,8 19,7 18,1 28,2 4,6 4,2 32,0 - 436,8 

2011 abs. sk. 484 277 107 34 36 60 94 28 127 - 1247 

1000 

moksleivių 

199,8 114,4 44,2 14,0 14,9 24,8 38,8 11,6 52,4 - 514,9 

2012 abs. sk. 449 243 96 27 33 71 40 16 105 23 1103 

1000 

moksleivių 

201,0 108,8 43,0 12,1 14,8 31,8 17,9 7,2 47,0 10,3 493,7 

2013 abs. sk. 440 264 99 19 35 72 21 15 96 18 1077 

1000 

moksleivių 

219,1 131,5 49,3 9,5 17,4 35,9 10,5 7,5 47,8 9,0 536,4 

2014 abs. sk. 403 220 100 28 34 74 14 19 97 34 1043 

1000 

moksleivių 

213,2 116,8 53,1 14,9 18 39,3 7,4 10,1 51,5 18 555,7 

2015 abs. sk. 430 269 78 5 29 68 9 11 153 36 1088 

1000 

moksleivių 
239,6 149,9 43,5 2,8 16,2 37,9 5,0 6,1 85,2 20,1 606,1 

Atvejų padidėjimas (+) 

arba sumažėjimas (-) 

lyginant 2015 m. su 

2014 m. 

+27 

atv. 

+49  

atv. 

-22 

atv. 

-23 

atv. 

-5 

atv. 

-6 

 atv. 

-5 

 atv. 

-8 

atv. 

+56 

atv. 

+2 

atv. 

+45 

atv. 

 

Pagal rodiklius, tenkančius 1000-čiui moksleivių atskirose Alytaus rajono mokyklose, 2015 

metais didžiausi sergamumo rodikliai pagal tam tikras ligas buvo šiose mokyklose: 

 regos sutrikimai – Makniūnų mokykloje-daugiafunkciame centre (419,4/1000 moksleivių); 

 skeleto-raumenų sistemos sutrikimai – kaip ir 2014 m., Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus 

gimnazijoje (280,2/1000 moksleivių) ir Daugų Vlado Mirono gimnazijoje (269/1000 moksleivių); 

 kvėpavimo sistemos ligos – Punios mokykloje-daugiafunkciame centre (118,6/1000 moksleivių). 

Šiemet, kaip ir prieš metus, šioje ugdymo įstaigoje buvo skaičiuojamas didžiausias sergamumas 

kvėpavimo sistemos ligomis, tačiau 2015 m. 1000-čiui moksleivių teko 15-ka atvejų mažiau. 

 kraujo sistemos ligos – Kumečių pagrindinėje mokykloje (31,3/1000 moksleivių); 

 nervų sistemos ligos – Butrimonių gimnazijoje (29,3/1000 moksleivių); 

 virškinimo sistemos sutrikimai kartu su dantų ligomis – Makniūnų mokykloje-daugiafunkciame 

centre (16,1/1000 moksleivių); 

 endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos – Ūdrijos mokykloje-daugiafunkciame centre 

(80,6/1000 moksleivių) ir Miroslavo gimnazijoje (kartu su Talokių pradinio ugdymo skyriumi) 

(73,7/1000 moksleivių); 

 odos ir poodžio ligos – Punios mokykloje-daugiafunkciame centre (33,9/1000 moksleivių); 
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 psichikos ir elgesio sutrikimai – Miroslavo (kartu su Talokių pradinio ugdymo skyriumi) ir 

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijose (40/1000 moksleivių) (žr. 1 priedą). 

2.3.1. Regėjimo sutrikimai ir jų kitimo tendencija 

Dažniausi vaikų regos sutrikimai mokykliniame amžiuje – toliaregystė, astigmatizmas, 

trumparegystė, žvairumas, ambliopija (akies tingumas).  

2015 m. regėjimo sutrikimai sudarė beveik 40 proc. visų Alytaus rajono moksleivių sveikatos 

sutrikimų, tiek pat kiek ir prieš metus. Regos sutrikimai nustatyti 429 bendrojo lavinimo mokyklose 

besimokantiesiems. 

Dažniausiai šiais metais moksleiviams nustatytas regos sutrikimas – trumparegystė (miopija) – 

akių refrakcijos (gebėjimo laužti šviesos spindulius) yda, kai žmogus blogai mato tolimus daiktus, 

sudarė 31,9 proc. (2014 m. – 34,7 proc.) visų regos sutrikimų. Antarsis pagal dažnumą –astigmatizmas 

(dažnas akių defektas, nulemiantis iškraipytą ar miglotą matymą įvairiais atstumais) 2015 metais 

sudarė 30,6 proc. regos sutrikimų. Nustatyti 132 šio akių defekto atvejai, 2014 m. –99 (žr. 5 pav.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toliaregystė (hipermetropija) – akių refrakcijos yda, kai daiktų vaizdas susidaro už tinklainės ir 

artimus daiktus žmogus mato neryškiai. Šis regos sutrikimas sudarė 26,4 proc. visų regos sutrikimų, 

lyginant su praėjusiais 2014 metais, toleregystės atvejų psumažėjo 5 procentais (žr. 5 pav.). 

Regėjimo sutrikimų rodiklis, tenkantis 1000-čiui moksleivių, 2008–2013 m. laikotarpiu  turėjo 

kilimo tendenciją, tačiau 2014 m. rodiklis sumažėjo nuo 219,1 iki 213,9 atvejų 1000-čiui Alytaus 

rajono moksleivių (žr. 6 pav.) 

 

 

 

 

5 pav. Alytaus rajono moksleivių regėjimo  sutrikimai 2014–2015 metai (proc.) 
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Analizuojant regėjimo sutrikimus pagal klases, paaiškėjo, kad daugiausia regėjimo sutrikimų 

kaip ir 2014 metais, turėjo 1–4 klasių moksleiviai, o mažiausiai sutrikimų 1000-čiui moksleivių teko 

vyriausiems Alytaus rajono moksleiviams (žr. 7 pav.). 

Pradinukų tarpe dažniausi buvo toliaregystės atvejai (69 sutrikimai), vyresniųjų – 

trumparegystės atvejai (128 sutrikimai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai 

Laikysena – tai įprastinė, laisvai stovinčio žmogaus kūno padėtis, be nereikalingo raumenų 

įtempimo. Dėl netinkamos gyvensenos stuburas silpsta ir iškrypsta, o prie jo prisitvirtinę raumenys 

suglemba. Nekoreguojant netaisyklingos laikysenos, gali išsivystyti stuburo deformacijos, kurios gali 

sukelti gyvybiškai svarbių organizmo sistemų funkcijų nepakankamumą. 

2015 metais skeleto-raumenų sistemos sutrikimai sudarė ketvirtadalį visų moksleivių sveikatos 

sutrikimų. Didžiausią Alytaus rajono moksleivių skeleto-raumenų sistemos sutrikimų dalį sudarė 

laikysenos sutrikimai, iš kurių: 34,9 proc. – lordozė (stuburo išlinkimas į priekį) ir kifozė (stuburo 

6 pav. Regėjimo sutrikimų skaičius Alytaus rajono bendrojo ugdymo 

mokyklose 2010–2015 metais, 1000-čiui moksleivių 

7 pav. Regėjimo sutrikimų skaičius pagal klases,  2011–2015  metais,  

1000-čiui moksleivių        
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iškrypimas atgal) (94 atvejai), 22,7 proc. – nenormali laikysena (61 atvejai), 19 proc. – skoliozė (51 

atvejis) (žr. 8 pav. ir 2 lentelę). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skeleto-raumenų sistemos sutrikimų turėjo 247 Alytaus rajono moksleiviai, kuriems iš viso 

buvo užregistruoti 269 šios sistemos sutrikimai, 1000-čiui rajono moksleivių teko 33 sutrikimais 

daugiau nei pernai t. y. 149,8 (žr. 2 lentelę).  

2 lentelė. Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai Alytaus rajono mokyklose 2011–2015 m. 

 Visi skeleto- 

raumenų 

sistemos 

sutrikimai 

Iš jų 

Plokščia 

pėda 

Skoliozė Lordozė 

ir kifozė 

Nenormali 

laikysena 

Kiti skeleto - 

raumenų 

sistemos 

sutrikimai 

2011 

 

abs. sk. 277 19 41 97 93 27 

1000 moksl. 114,4 7,8 16,9 40,0 38,4 11,1 

2012 

 

abs. sk. 243 18 48 81 67 29 

1000 moksl. 108,8 8,1 21,5 36,3 30,0 12,0 

2013 

 

abs. sk. 264 19 33 120 42 50 

1000 moksl. 131,5 9,5 16,4 59,8 20,9 24,9 

2014  abs. sk. 220 11 36 93 38 42 

1000 moksl. 116,8 5,8 19,1 49,4 20,2 22,3 

2015 abs. sk. 269 16 51 94 61 47 

1000 moksl. 149,9 8,9 28,4 52,4 34,0 26,2 

 

 Daugiausia skeleto-raumenų sistemos sutrikimų, tenkančių 1000-čiui moksleivių turėjo 

vyresnių klasių moksleiviai: 5–8 klasių – 163,3/1000 moksleivių ir 9–12 klasių moksleiviai 

(151,6/1000 moksleivių). 1000-čiui pradinukų teko 76,3 skeleto-raumenų sistemos sutrikimai (žr. 9 

pav.) 

 

   

8 pav. Alytaus rajono moksleivių skeleto - raumenų sistemos sutrikimai 2014–2015 metais (proc.) 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Kvėpavimo sistemos sutrikimai 

Kvėpavimo sistemos ligomis 2015 metais sirgo 71 rajono moksleivis, jiems nustatyti 80 šios 

sitemos sutrikimai, iš kurių 56 bronchinės astmos atvejai (2014 m. – 67 atvejai).  Šios sistemos ligos 

sudarė 7,3 proc. visų moksleivių sveikatos sutrikimų, 2014 m. 2 proc. daugiau  – 9,3 proc. (žr. 3 

lentelę). 

3 lentelė. Kvėpavimo sistemos sutrikimų skaičius Alytaus rajono mokyklose 2010–2015 m. 

Metai Kvėpavimo sistemos ligų skaičius, abs. sk. Iš jų: 

Bronchinė astma, 

abs sk. 

2010 116 41 

2011 107 77 

2012 96 62 

2013 99 67 

2014 97 58 

2015 80 56 

 

Lyginant penkerių metų 

duomenis, kvėpavimo sistemos 

sutrikimų, tenkančių 1000-čiui 

moksleivių rodiklis buvo vienas 

žemiausių. Kaip ir 2011–2012 m. 

siekė 44/1000 moksleivių.  

Bronchinės astmos atvejų 

skaičius (1000-čiui moksleivių) 

išliko beveik toks pat, kaip ir 

kelerius metus iš eilės – 

31,2/1000 vaikų (žr. 10 pav.).  

9 pav. Skeleto-raumenų sistemos sutrikimų skaičius  

pagal klases 2011–2015  metais, 1000-čiui moksleivių 
  

10 pav. Kvėpavimo sistemos ir atskirai bronchinės astmos 

sutrikimų skaičius Alytaus rajono bendrojo ugdymo mokyklose 

2011–2015 metais, 1000-čiui moksleivių 
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Vertinant sergamumą pagal klases, nustatyta, kad daugiausiai kvėpavimo sistemos sutrikimų 

turi pradinukai: rodiklis 1000-čiui moksleivių 2015 m. siekė 59,8 atvejus ir lyginant su 2014 m., 

išliko nepakitęs (žr. 11 pav.).   

Mažiausiai kvėpavimo sistemos sutrikimų turėjo vyrisusieji, 9–12 klasių moksleiviai, 1000-

čiui moksleivių teko 28 sutrikimai, 11 sutrikimų 1000-čiui moksleivių mažiau nei prieš metus (žr. 

11 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos 

Sergančiųjų endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis Alytaus rajono moksleivių 

skaičius lyginant su 2014 metais pakito neigiama linkme (2014 m. – 58, 2015 m. – 67 sergantys 

vaikai), tačiau sutrikimų, tenkančių 1000-čiui moksleivių rodiklis sumažėjo 5 proc. (2014 m. – 39,8, 

o 2015 m. – 37,9/1000 moksleivių). 

2015 metais užregistruoti 3 sergamumo cukriniu diabetu atvejai: du – Miroslavo gimnazijoje 

ir vienas – Daugų Vlado Mirono gimnazijoje (žr. 12 pav.). 

4 lentelė. Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligų skaičius 2010–2015 m. (abs. sk.) 

Metai Iš viso (endokrininės, mitybos 

ir medžiagų apykaitos ligos) 

Nutukimas Cukrinis diabetas 

2010 73 38 5 

2011 60 33 6 

2012 71 50 5 

2013 72 42 3 

2014 75 52 3 

2015 68 47 3 

 

11 pav. Kvėpavimo sistemos sutrikimų skaičius pagal klases  2011–2015 metais, 

1000-čiui moksleivių 
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Dar viena labai aktuali šių dienų problema – nutukimas, kuriuo skundžiasi ne tik vyresnio 

amžiaus gyventojai, bet ir mokyklinukai. Didelis nutukimas gali sukelti pavojų sveikatai ir net 

gyvybei. 

2015 m. nutukimo atvejų Alytaus rajono mokyklose lyginant su praėjusiais mokso metais, 

sumažėjo 7 atvejais, nuo 52 diagnozuotų nutukimo atvejų 2014 metais iki 47 atvejų 2015 metais. 

1000-čiui rajono moksleivių teko 26,2 atvejai, tuo tarpu praėjusiais metais – 27,6 atvejai  (žr. 4 

lentelę ir 12 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galima pasidžiaugti, kad sergamumo endokrininėmis ligomis rodikliai 2015 m. geresni nei 

prieš metus. Jauniausių ir vyriausių moksleivių sergamumas sumažėjo, o 5–8 kl. šiek tiek padidėjo 

(žr. 13 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pav. Endokrininės sistemos, medžiagų apykaitos sutrikimų skaičius  

pagal klases 2011–2015 m., 1000-čiui moksleivių 

12 pav. Visų endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimų  bei 

atskirai nutukimo ir cukrinio diabeto sutrikimų skaičius Alytaus rajono bendro 

lavinimo mokyklose 2010– 2015  metais, 1000-čiui moksleivių 
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2.3.5. Virškinimo sistemos ligos 

Virškinimo sistemos ligų, įskaitant dantų ligas, skaičius vertinant penkeriu metų sergamumo 

duomenis, pastebimai sumažėjo: 2011 m. 1000-čiui moksleivių teko 38 šios sistemos sutrikimai, o 

2015 m. tik 5 atvejai (žr. 14 pav.).  

 

Virškinimo sistemos ligomis, įskaitant dantų ligas 2015 m. sirgo 9 Alytaus rajono 

moksleiviai, prieš metus (2014 m. ) tokių vaikų buvo 14. 

2.3.6. Kiti sutrikimai 

Sergamumas nervų sistemos ligomis sudarė 2,7 proc. bendro sutrikimų skaičiaus, 

kraujotakos ligomis – vos pusę procento, psichikos ir elgesio sutrikimais – 3,3 proc., odos ir 

poodžio ligomis – 1proc., kitomis ligomis – 14,1 proc. Didžiausias sergamumas nervų sistemos 

ligomis teko 9–12  klasių moksleiviams, kraujotakos sistemos, psichikos ir elgesio sutrikimais ir 

odos ir paodžio ligomis – pradinukams (žr. 15 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pav. Virškinimo sistemos sutrikimų, įskaitant dantų ligas, skaičius 

Alytaus rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2011–2015 metais, 1000-čiui 

moksleivių 

15 pav. Alytaus rajono moksleivių sergamumas tam tikromis ligomis 2015 

metais, 1000-čiui moksleivių 
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3. Moksleivių pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes 

 

 Vaikystėje ir paauglystėje susiformuoja fizinio aktyvumo įgūdžiai visam gyvenimui, todėl 

labai svarbu tinkama fizinė veikla, atitinkanti moksleivių sveikatos būklę, amžių ir pomėgius. 

 Mokslininkų teigimu, reguliarus fizinis krūvis yra tiesiogiai siejamas su saugesniu, 

sveikesniu ir ilgesniu gyvenimu. 

 Skiriamos trys fizinio parengimo ugdymo grupės: pagrindinė – šiai grupei priklausantys 

vaikai yra visiškai sveiki, parengiamoji – moksleiviai turintys nedidelių sveikatos sutrikimų ar 

neseniai persirgę kokia nors liga ir specialioji – kai moksleiviai mankštinasi pagal specialią kūno 

kultūros programą. 

 Atlikus Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sveikatos būklės analizę, 

paaiškėjo, jog pagrindinei fizinio parengimo ugdymo grupei buvo priskiriami 92,6 proc., visų 

sveikatą pasitikrinusiųjų rajono moksleivių. Praėjusiais (2014) metais šiek tiek daugiau – 96,1 proc. 

moksleivių. Didžiausia fizinio parengimo ugdymo grupei priskiriamų moksleivių dalis, kaip ir 

ankstesniais metais, buvo tarp pradinių klasių moksleivių, kur šiai grupei priklauso beveik 95 proc. 

pasitikrinusiųjų sveikatą moksleivių. 

 Parengiamąjai – po 2,2 proc. moksleivių trejus (2013–2015 m) metus iš eilės. Daugiausiai, t. 

y. 3,7 proc. parengiamajai fizinio ugdymo grupei priklauso vyriausių (9–12 kl.) Alytaus rajono 

moksleivių. 

 Pagal specialiąją kūno kultūros programą sportuoti teks 0,7 proc. 1–12 klasių moksleivių, 

tarp kurių daugiausia pradinių klasių moksleivių (žr. 5 lentelę). 

5 lentelė. Mokinių pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes 2014–2015 metais 

 Pagrindinėje 

fizinio parengimo 

grupėje esančių 

mokinių skaičius 

Parengiamojoje 

grupėje esančių 

mokinių skaičius 

Specialiojoje grupėje 

esančių mokinių 

skaičius 

Atleisti nuo fizinio 

lavinimo pamokų 

visiems mokslo 

metams 

2014 m. 96,1 2,2 0,7 1,1 

2015 m. 92,6 2,2 0,7 0,7 

Išanalizavus gydytojų pateiktas pažymas paaiškėjo, kad kūno kultūros pamokų visus metus 

neleidžiama lankyti 12 moksleivių (0,7 proc.), praėjusiais metais (2014) tokių moksleivių buvo 7 

daugiau, t. y. 19 ir jie sudarė 1,1 proc. visų moksleivių. 

4. Dantų būklė 

 Dantų ėduonis – viena labiausiai paplitusių burnos ligų, pažeidžiančių vaikų kramtomąjį 

aparatą. Ši liga būdinga visiems vaikų amžiaus tarpsniams ir yra neatsiejama nuo bendrosios 
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organizmo būklės. Vaikų burnos ligos, ypač ėduonis, paplitusios visame pasaulyje, tačiau jų 

intensyvumas įvairiose populiacijose skiriasi (A. Sheiham, 1997).  

 Siekiant kuo efektyviau įvertinti moksleivių dantų ir sąkandžio būklę nuo 2013 m., pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą, „Vaiko sveikatos pažymėjime“ 

odontologai privalo užpildyti specialią grafą. 

 Svarbu paminėti, kad iš visų į mokyklas pristatytų sveikatos pažymų tinkamos analizei buvo 

93,8 proc., praėjusiais metais tokių pažymų buvo 6 proc. mažiau, t. y. – 87,5 proc. Šis pasikeitimas 

labai džiugina ir leidžia tikėtis, kad ateinančiais metais visos pristatytos pažymos bus tinkamai  

užpildytos.  Netinkamai užpildytos buvo 105 pažymos iš 1575, tai perpus mažiau nei pernai. 

  

Iš visų profilaktiškai pasitikrinusiųjų visiškai sveikus dantis turėjo 18 proc. Alytaus rajono 

moksleivių (2014 m. –16,4 proc. visų moksleivių), kitų moksleivių dantys buvo pažeisti karieso, 

plombuoti arba ištraukti. Daugiausiai karieso pažeistų pieninių ir nuolatinių dantų, kaip ir 

praėjusiais metais, turėjo pradinių klasių (2015 m. –281, 2014 m. –341 vaikas), mažiausiai  – 

vyriausieji (2015 m. –198, o 2014 m. –195 vaikai) Alytaus rajono moksleiviai. 1000-čiui sveikatą 

pasitikrinusių 1–4 kl. moksleivių tenka 710,4 vaikai su karieso pažeistais dantimis, tarp vyriausiųjų 

situacija šiek tiek kitokia: 1000-čiui pasitikrinusiųjų sveikatą 9–12 kl. moksleivių tenka 296 

paaugliai, turintys karieso pažeistus nuolatinius dantis (žr. 16 pav.). 

16 pav. Bendras moksleivių skaičius, kurių dantys buvo sveiki, išrauti, plombuoti ar 

pažeisti karieso 2015 m.  pagal klases, 1000-čiui pasitikrinusiųjų sveikatą moksleivių 
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 Daugiausiai 

karieso pažeistų pieninių 

dantų, tenkančių 1000-

čiui sveikatą 

pasitikrinusiųjų teko 

Alovės pagrindinės 

mokyklos ir Ūdrijos 

mokyklos-daugiafunkcio 

centro moksleiviams, 

mažiausiai – Punios 

mokyklos-daugiafunkcio 

centro moksleiviams.  

Nuolatinių karieso 

pažeistų dantų 1000-čiui 

sveikatą pasitikrinusiųjų 

teko – Makniūnų 

mokykloje-

daugiafunkciame centre 

besimokantiems 

moksleiviams, mažiausiai 

–Daugų Vlado Mirono gimnazistams. 

 Danties plombavimas – tai danties defekto (karieso, erozijos, nuskilimo, nudilimo) 

užpildymas ir atkūrimas naudojant plombavimo medžiagą.  Analizuojant gydytojų pažymas, 

paaiškėjo, kad daugiausiai plombuotų nuolatinių dantų 1000-čiui pasitikrinusių sveikatą teko 

Pivašiūnų gimnazijos moksleiviams: 1987 plombuoti dantys (žr.17 pav.). 

 Įvairių tyrimų duomenys liudija, kad tik 10 proc. visų Lietuvos gyventojų nuolatinių dantų 

sąkandis yra taisyklingas, likusiųjų – vienokia ar kitokia sąkandžio patologija. Sąkandžio sutrikimai 

gali būti genetiškai paveldėti arba atsirasti dėl aplinkos veiksnių: netaisyklingo kvėpavimo, 

pirmalaikio pieninių dantų iškritimo ar ištraukimo, įpročio griežti dantimis, kūdikiams – dėl piršto 

čiulpimo ar ilgai naudojamo čiulptuko. 

 Ilgai negydomas sąkandis gali turėti rimtų pasekmių: dėl nuolatinės apkrovos pažeidžiami 

žandikaulio sąnariai, dėl to pasidaro sunku kramtyti, juntamas maudimas, žandikaulio traškesiai ar 

netgi skausmas. Bėgant laikui diskomfortas tik didėja, stipriai nukenčia kramtymo funkcija, greičiau 

dyla ir susidėvi dantys.  

17 pav. Duomenys  apie moksleivių dantų būklę 2015 m. karieso pažeisti, 

plombuoti, išrauti pieniniai ir nuolatiniai dantys pagal mokyklas, 1000-čiui  

pasitkrinusiųjų sveikatą 
*MDC (mokykla-daugiafunkcis centras) 
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 Šiais mokslo metais daugumoje vaiko sveikatos pažymėjimų (92 proc. visų pažymėjimų)  

buvo teisingai įvertinta sąkandžio būklė. Išanalizavus duomenis nustatyta, kad 32 proc. moksleivių 

turi netaisyklingą pavienių dantų arba žandikaulio sąkandį.  

 Netaisyklingas pavienių dantų sąkandis dažnesnis nei žandikaulių (4 kartus), 1000-čiui 

moksleivių, kurių pažymose buvo nurodyta sąkandžio būklė, teko 247 moksleiviai turintys pavienių 

dantų sąkandžio patologiją.  

Netaisyklingas sąkandis dažnesnis buvo tarp vyriausiųjų Alytaus rajono moksleivių (1000-

čiui moksleivių, kurių sąkandis buvo įvertintas teisingai, teko 330 moksleivių, turinčių sąkandžio 

patologiją).    

IŠVADOS 

1. 2015 metais sveikatą pasitikrino 1738 Alytaus bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys 

moksleiviai, tai sudarė beveik 97 proc. visų rajono moksleivių. Lyginant su  2014 metais 

pasitikrinusiųjų sveikatą padaugėjo daugiau nei 2 proc. 

2. 2015 metais sveikatos sutrikimų turėjo 46 proc. sveikatą pasitikrinusių moksleivių, 7 proc. 

daugiau nei praėjusiais metais (2014 m. – 39 proc.).  

3. Daugiausiai sveikatos sutrikimų, kaip ir ankstesniais metais, nustatyta pradinių klasių 

moksleiviams, mažiausiai – vyriausiems 9–12  klasių moksleiviams. 

4. Didžiausias sutrikimų skaičius, tenkantis 1000-čiui moksleivių, 2015 metais buvo Daugų 

Vlado Mirono gimnazijoje, mažiausias – Butrimonių gimnazijoje.  

5. Vyraujantys Alytaus rajono moksleivių sveikatos sutrikimai išliko tokie pat kaip ir 

praėjusiais metais: 39,6 proc. visų sutrikimų sudarė regos sutrikimai, 24 proc. – skeleto-

raumenų sistemos sutrikimai. 

6. 2015 metais labiausiai išaugo skeleto-raumenų sistemos sutrikimų skaičius (nors pernai 

buvo fiksuotas didžiausias sumažėjimas). 2015 metais skeleto-raumenų sistemos ligų 

skaičiuojama 49 atvejais daugiau nei prieš metus, t. y. 269 atvejai. Labiausiai sumažėjo 

kraujotakos sistemos sutrikimų, 23 sutrikimais mažiau nei prieš metus.  

7. Daugumą skeleto-raumenų sistemos sutrikimų sudarė laikysenos sutrikimai, iš kurių net 34 

proc. buvo lordozės ir kifozės atvejai. Šios sistemos sutrikimus turėjo 247 Alytaus rajono 

moksleiviai. 

8. Iš visų moksleivių pagrindinei fizinio ugdymo grupei priskiriami 92,6 proc. Alytaus rajono 

moksleivių. Priklausantys šiai fizinio ugdymo grupei moksleiviai gali be jokių apribojimų 

dalyvauti kūno kultūros pamokose ir neformaliojo ugdymo veiklose. Parengiamąjai ir 

specialiajai ugdymo grupei priskiriamą po 2 proc. moksleivių.  
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9. 2015 m. sveikus dantis turi 18 proc. visų moksleivių, (praėjusiais metais - 16 proc.). 

Daugiausiai sugedusių pieninių ir nuolatinių dantų turi pradinių klasių moksleiviai, 

mažiausiai – vyriausieji. 

10.  Netaisyklingą sąkandį turėjo 427 Alytaus rajono moksleiviai, kuriems nustatyta pavienių 

dantų arba žandikaulio patologija. 81 proc. moksleivių (kuriems buvo pažymėtas 

netaisyklingas sąkandis) turėjo pavienių dantų sąkandžio problemų. 

 

REKOMENDACIJOS 

Atsižvelgiant į Alytaus rajone vyraujančius moksleivių sveikatos sutrikimus (regos ir 

laikysenos), rekomenduojama ugdymo įstaigų bendruomenei (pedagogams, moksleiviams, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, tėvams) vykdyti ir dalyvauti vykdomose tikslinese 

prevencinese veiklose, skirtose šių sveikatos sutrikimų mažinimui. Siekiant gerinti moksleivių 

dantų higienos būklę, sistemingai mokyti, stiprinti ir gerinti  asmens higienos įpročius. 

Tėvams: 

 patariama pasirūpinti tinkama savo vaikų pamokų ruošos vieta: baldais, apšvietimu, 

raginama riboti laiką leidžiamą prie televizoriaus ir kompiuterio; 

 pirkdami kuprines, ypač jaunesnio amžiaus mokiniams, tėvai privalo atkreipti dėmesį į 

specialistų rekomendacijas, kuriose nurodoma tinkamos kuprinės rekomendacijos 

skirtingo amžiaus bei svorio vaikams. 

 patariama ugdyti asmens higienos įpročius jau ankstyvoje vaikystėje, taip suformuojant 

rytinį ir vakarinį dantų valymo ritualą, bei nuolatinį rankų plovimą. 

Mokytojams ir mokyklos administracijai: 

 visą mokyklos bendruomenę įtraukti į sveikatinančią ir fizinę veiklą, kartu 

organizuojant viešus susirinkimus, individualius pokalbius (ypač mitybos temomis) ir 

įvairius sporto renginius; 

 moksleivius sodinti atsižvelgiant į pažymose pateiktas gydytojų rekomendacijas, pvz. 

trumparegius sodinti pirmuose suoluose, arčiau lentos; 

 organizuoti praktinius-teorinius užsiėmimus mokytojams taisyklingo sėdėjimo temomis; 

 užtikrinti reikiamą darbo ir poilsio rėžimą (pertraukų metu moksleivius raginti palikti 

klasę, būti fiziškai aktyvesniems);  

 akcentuoti asmens higienos svarbą gyvenime.  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistams: 

 didesnį dėmesį skirti laikysenos sutrikimų profilaktikai, atidžiai analizuojant moksleivių 

mokymosi aplinką (suolų dydį, apšvietimą, temperatūrą), užtikrinant higienos normos 
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21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ reikalavimus; 

 skatinti moksleivius savo noru, motyvuotai, užsiimti jiems patinkančia ir jų sveikatos 

būklę atitinkančia sportine veikla. 
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1 PRIEDAS 

MOKSLEIVIŲ SUTRIKIMŲ SKAIČIUS ALYTAUS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE 2015 METAIS 

Mokykla Faktiškas 

mokinių 

skaičius 

  Regos 

sutrikimai 

Skeleto- 

raumenų 

sistemos 

sutrikimai 

Virškinimo 

sistemos ligos 

kartu su 

dantų ligomis 

Endokrininės, 

mitybos ir 

medžiagų 

apykaitos ligos 

Kvėpavimo 

sistemos ligos 

Kraujo 

sistemos 

ligos 

Odos ir 

poodžio 

ligos 

Nervų 

sistemos 

ligos 

Psichikos ir 

elgesio 

sutrikimai 

Kitos 

ligos 

Alovės pagrindinė 

m-kla  

108 abs. sk. 24 10 1 8 8 0 1 3 3 11 
  1000 

moksleivių 
222,2 92,6 9,3 74,1 74,1 0 9,3 27,8 27,8 111,1 

Butrimonių 

gimnzija 

239 abs. sk. 38 20 0 7 5 0 0 7 5 10 
  1000 

moksleivių 
159 83,7 0 29,3 20,9 0 0 29,3 20,9 54,4 

Daugų Vlado 

Mirono gimnazija 

290 abs. sk. 86 78 3 14 27 1 1 8 2 30 

  1000 

moksleivių 
296,6 269 10,3 48,3 93,1 3,4 3,4 27,6 6,9 124,1 

Krokialaukio Tomo 

Noraus - 

Naruševičiaus 

gimnazija 

175 abs. sk. 47 49 2 3 10 1 2 3 7 8 
  1000 

moksleivių 268,6 280 11,4 17,1 57,1 5,7 11,4 17,1 40 68,6 

Kumečių 

pagrindinė m-kla 

64 abs. sk. 15 10 0 3 0 2 0 1 1 0 
  1000 

moksleivių 
234,4 156,3 0 46,9 0 31,3 0,0 15,6 15,6 0 

Makniūnų 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras  

62 abs. sk. 26 7 1 2 1 0 1 1 1 5 

  1000 

moksleivių 419,4 112,9 16,1 32,3 16,1 0,0 16,1 16,1 16,1 112,9 

Miroslavo 

gimnazija 

217 abs. sk. 60 22 0 16 9 0 0 3 9 17 

  1000 

moksleivių 
276,5 101,4 0 73,7 41,5 0,0 0,0 13,8 41,5 110,6 

Pivašiūnų 

gimnazija 

176 abs. sk. 43 19 1 4 3 1 1 0 1 10 
  1000 

moksleivių 
244,3 108,0 5,7 22,7 17 5,7 5,7 0 5,7 73,9 

Punios  mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

59 abs. sk. 12 8 0 1 7 0 2 0 2 2 
  1000 

moksleivių 
203,4 135,6 0 16,9 118,6 0,0 33,9 0,0 33,9 67,8 

Ūdrijos  mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

62 abs. sk. 10 11 0 5 0 0 0 0 2 2 

  1000 

moksleivių 
161,3 177,4 0 80,6 0 0,0 0,0 0 32,3 48,4 

Simno gimnazija 343 abs. sk. 69 35 1 5 8 0 3 3 3 20 
  1000 

moksleivių 
201,2 102 2,9 14,6 23,3 0 8,7 8,7 8,7 84,5 
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