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ALYTAUS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYLOSE 
BESIMOKANČIŲ VAIKŲ SVEIKATOS BŪKLĖS 2010/2011 m. m. 

STATISTINĖ ANALIZĖ  

Pasaulio sveikatos organizacija apibūdina sveikatą kaip fizinę, dvasinę ir socialinę gerovę, o 

ne tik ligų ar negalavimų nebuvimą. Didžiausią įtaką sveikatai turi gyvensena ir elgsena, genetiniai 

ir biologiniai veiksniai, aplinka, sveikatos priežiūra.  

Mokinių sveikatos skirtumus sąlygoja socialinės ir ekonominės sąlygos (netinkamas būstas, 

stresas, skurdas, užterštumas, socialinės paramos stygius), gyvensenos ypatumai (rūkymas, mityba, 

fizinis aktyvumas). Šią lengvai pažeidžiamą visuomenės jungtį būtina nuolat stebėti, vertinti ir 

žinoma suteikti jiems reikiamų žinių ir įgūdžių. Būtent todėl, kiekvienais metais atliekama sveikatos 

pažymų duomenų analizė, kuri nukreipia visuomenės sveikatos specialistus veikti reikiama linkme. 

 Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. į mokyklą pristatoma vaiko sveikatos pažyma (forma 

NR. 027-1/0), kurioje gydytojai patikrinę vaikų sveikatą, surašo sveikatos sutrikimus (jei jų yra), 

teikia rekomendacijas arba nurodo, kad moksleivis yra sveikas ir pasiruošęs mokyklai. Visuomenės 

sveikatos specialistai pažymas surenka ir paruošia duomenų apdorojimui. 

Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2010/2011 mokslo metais mokosi 2591 

mokiniai, iš kurių: 1396 visiškai sveiki, tačiau sutrikimų skaičius siekia 1132 atvejus (1 pav.).  

1 pav. Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklų sveikų mokinių ir sveikatos sutrikimų 

skaičius 

Palyginus su 2009 /2010 

m. m. duomenimis  šiais metais 

sutrikimų skaičius tenkantis 

1000 vaikų ženkliai išaugo ( 

pernai – 340, šiemet – 436). 

 

 

 

 

Daugiausiai sveikatos sutrikimų per pastaruosius trejus metus tenkančių 1000 moksleivių 

sudaro regos ir laikysenos sutrikimai, bei kuo toliau tuo aktualesniu tampantis vaikų nutukimas. 

Deja visų šių sutrikimų skaičius turi didėjimo tendenciją (2 pav.).  
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Regos sutrikimai nuo 2008/2009 m. m. iki analizuojamų 2010/2011 m. m. 57,7 atvejais 

tūkstančiui moksleivių, laikysenos sutrikimai 4,2, nutukimas – 4,7. 

2 pav. Dažniausiai pasitaikančių sveikatos sutrikimų dinamika 2008 – 2011 m. 

 

	

	

	

	

	

	

	

 

Sveikatos sutrikimų pasiskirstymas 2010 – 2011 m. m. puikiai matomas 3 pav.  Didžiausią  

visų sutrikimų dalį sudaro regos (41 proc.) , laikysenos (23,5 proc.) ir kvėpavimo sistemos 

sutrikimai (9,9 proc.). 

3 pav. labiausiai paplitę sveikatos sutrikimai Alytaus rajono mokyklose 2010 – 2011 m. m. 

Nerimą kelia  ir didėjantis nutukusių vaikų skaičius, šiais kaip ir praėjusiais metais Alytaus 

rajono mokyklose buvo  užregistruoti 38 nutukimo atvejai, o tai sudaro 3,4 proc. visų sutrikimų. Net 

10 nutukimo atvejų nustatyta jaunesnio amžiaus moksleiviams 1- 4 kl. 
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4 pav. Sveikų mokinių skaičius ir sutrikimai 

Alytaus rajono pradinukai 

mokosi 16 – oje bendrojo lavinimo 

mokyklų ir trijuose pradinio ugdymo 

skyriuose. 

Analizuojant vaikų sveikatos 

pažymas, paaiškėjo, jog tik 55 proc. 

pradinių klasių mokinių yra visiškai 

sveiki. Galima daryti išvadą, jog 

daugumą sveikatos sutrikimų vaikai 

įgyja jau namuose ir jaunesniame amžiuje. 

5 pav. 1 – 4 klasių moksleivių sveikatos sutrikimų pasiskirstymas 

Net  59 proc. visų 

sveikatos sutrikimų sudaro 

regos sutrikimai, labiausiai 

paplitę hipermetropija 

(toliaregystė) ir miopija 

(trumparegystė) (5 pav.). 20 

proc. sudaro laikysenos 

sutrikimai: skoliozė (stuburo 

išlinkimas į šoną), kifozė 

(stuburo išlinkimas į užpakalį) 

ir lordozė (stuburo išlinkimas į 

priekį). Kitus pradinių klasių moksleivių sveikatos sutrikimus galima matyti aukščiau pateiktoje 

diagramoje. 

6 pav. 5 – 12 kl. klasių moksleivių sveikata 

Vyresnių klasių 

mokinių sveikatos sutrikimai 

pasiskirstę labai panašiai kaip 

ir mažųjų. Vyrauja regos, 

laikysenos sutrikimai, tačiau 

prisideda dar ir širdies- 

kraujagyslių ligos, sudarančios 

5 proc. 
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Išanalizavus sveikatos pažymų duomenis ir apskaičiavus sveikatos sutrikimų skaičių 

tūkstančiui mokinių, gavome tokius rezultatus: 

Daugiausiai mokinukų, kurie turi vienokių ar kitokių sveikatos sutrikimų, mokosi 
Nemunaičio, Venciūnų ir Ūdrijos pagrindinėse mokyklose (7 pav.). 

7 pav. Alytaus rajono mokyklų išsidėstymas pagal sveikatos sutrikimus 1000 mokinių. 

	

1000 mok. tenka sutrikimų: 

• Regos sutrikimai: Makniūnų, Nemunaičio, Alovės, Venciūnų pagrindinėse mokyklose ir 
Simno gimnazijos Mergalaukio pradinio ugdymo skyriuje. 

• Laikysenos sutrikimai : Ūdrijos pagrindinėje, Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus 
vidurinėje mokykloje,  Simno gimnazijos Santaikos pagrindinio ugdymo skyriuje. 

• Kvėpavimo sistemos sutrikimai: Simno gimnazijoje, Simno gimnazijos Mergalaukio 
pradinio ugdymo skyriuje, Simno gimnazijos Santaikos pagrindinio ugdymo skyriuje, 
Punios pagrindinėje, Miroslavo vidurinėje mokyklose. 

• Virškinamojo trakto ligos: Simno gimnazijoje, Nemunaičio pagrindinėje, Simno gimnazijos 
Santaikos pagrindinio ugdymo skyriuje, Pivašiūnų ir Miroslavo  vidurinėse mokyklose. 

• Širdies ir kraujagyslių ligos: Venciūnų pagrindinėje, Ūdrijos pagrindinės mokyklos Genių 
pradinio ugdymo skyriuje, Nemunaičio pagrindinėje mokykloje, Simno gimnazijoje. 

• Cukrinis diabetas: Punios pagrindinėje, Miroslavo vidurinėje, Butrimonių gimnazijoje, 
Vlado Mirono vidurinėje mokykloje. 
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• Endokrininės sistemos sutrikimai: Alovės, Kumečių pagrindinėse,  Pivašiūnų vidurinėje, 
Ūdrijos pagrindinėje mokyklose. 

• Neurologiniai sutrikimai: Krokialaukio Tomo Noraus- Naruševiačiaus vidurinės mokyklos 
Verebiejų pagrindinio ugdymo skyriuje, Simno gimnazijoje, Nemunaičio ir Alovės 
pagrindinėse mokyklose. 

• Nutukimas: Miroslavo vidurinės mokyklos Talokių pradinio ugdymo skyriuje, Punios 
pagrindinėje, Daugų Vlado Mirono vidurinėje, Butrimonių gimnazijoje, Miroslavo 
vidurinėje mokykloje. 

Išvados: 

o Kiekvienais metais sveikatos sutrikimų skaičius kinta (1 lentelė), o moksleivių skaičius 
mažėja.  

1 lentelė. Sveikatos sutrikimų atvejai 2008 – 2011 m. laikotarpiu 

Eil. 
Nr. 

Sutrikimai 2008/2009 m. 
m. 

2009/2010 m. 
m. 

2010/2011 
m. m. 

1.  Regos sutrikimai 456 454 464 

2.  Širdies ir kraujagyslių ligos 7 44 51 

3.  Nutukimas 34 38 38 

4.  Virškinamojo trakto ligos 11 27 12 

5.  Endokrininės sistemos sutrikimai 12 39 30 

6.  Dermatologiniai sutrikimai 5 16 11 

7.  Cukrinis diabetas 4 4 5 

8.  Plokščia pėda 4 16 9 

 

o Didžiausios mokinių sveikatos problemos yra: regos ir laikysenos sutrikimai, kvėpavimo 
sistemos sutrikimai taip pat auga širdies ir kraujagyslių ligų skaičius, bei nutukimas. 

 

Rekomendacijos: 

1. Atsižvelgiant į  vyraujančių ligų paplitimą, didesnį  dėmesį skirti regos ir laikysenos 
sutrikimų profilaktikai, vykdant prevencines programas, nukreiptas į šių problemų 
sprendimą. 

2. Skatinti mokinių sveiką mitybą bei didinti jų fizinį aktyvumą, organizuojant aktyvaus 
pobūdžio užsiėmimus, siekiant sumažinti ar bent pristabdyti moksleivių nutukimo plitimą. 

3. Gerinti mokyklų mikroklimatą, siekiant išvengti neurologinių sutrikimų augimo. Stiprinti 
įvairaus amžiaus moksleivių tarpusavio ryšius, dalinantis gyvenimo praktika. 
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PRIEDAS Nr. 1 

  MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMAI 1000 MOKINIŲ 

MOKYKLA 
Regos Laikysenos Kvėpavimo 

sistemos 
Bronchinė 

astma 
Virškinamojo 
trakto ligos 

Širdies ir 
kraujagyslių 

ligos 
Plokščiapėdystė Dermatitai Cukrinis 

diabetas 
Endokrininės 

sistemos 
Neurologiniai 

sutrikimai 
Genetinės 

ligos Nutukimas 

Alovės 
pagrindinė 70,1 175,4 17,5   17,5     35   
Butrimonių 
gimnazija 167 39,9 84,7 2,4 17,4 39,9 2,4 17,4  9,9 32,4   

Daugų Vlado 
Mirono 
vidurinė 

338,7 64,5  64,5 16,1 48,3 32,2   16,1 32,2   
Ūdrijos 

pagrindinės 
mokyklos 

Genių pradinio 
ugdymo 
skyrius 

250 80,8 14,7   36,7 7,3   36,7 29,4   

Krokialaukio 
Tomo Noraus –
Naruševičiaus 

vidurinė 

86,4 197,5 12,3 37  12,3  24,6  24,6 24,6   

Kumečių 
pagrindinė 219,1 191 33,7   33,7    11,2 22,4  11,2 
Makniūnų 
pagrindinė 160,2 114,9 38,3 6,9 3,4    6,9 10,4 20,9  27,8 

Simno 
gimnazijos 

Mergalaukio 
pagrindinio 

ugdymo 
skyrius 

119,1 28,2  18,8  6,2   3,1 6,2 18,8 6,2 28,2 

Miroslavo 
vidurinė 130,4 72,46 43,4 14,4     14,4  14,4  43,4 

Nemunaičio 
pagrindinė 384,6 64,1         12,8  12,8 

Pivašiūnų 173,2 167,9  41,9 2,6 10,4 7,8  2,6 2,6 10,4  28,8 
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vidurinė 
Punios 

pagrindinė 148,1 111,1 9,2 18,5      27,7 9,2   
Simno 

gimnazijos 
Santaikos 

pagrindinio 
ugdymo 
skyrius 

211,6 68,7 26,4 10,5 5,2 21,1 5,2 5,2  26,4 5,2  5,2 

Simno 
gimnazija 250 147  14,7  88,2    14,7    
Miroslavo 
vidurinės 
mokyklos 
Talokių 
pradinio 
ugdymo 
skyrius 

214,2 76,9    76,9        

Ūdrijos 
pagrindinė 150,6 178 54,7 13,6 13,6 27,3  13,6     27,3 
Vaisodžių 
pagrindinė    71,4   71,4      71,4 
Venciūnų 

pagrindinė 196,7 98,3 32,7 16,3      16,3    
Krokialaukio 

Tomo Noraus –
Naruševičiaus 

vidurinės 
mokyklos 
Verebiejų 

pagrindinio 
ugdymo 
skyrius 

250 125 62,5           

 


