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Vaikai – pažeidžiamiausia visuomenės dalis, kurios gyvensenos pagrindinai formuojasi jau 

ankstyvoje vaikystėje. Tėvai – pirmieji vaiko sveikatos ugdytojai, jiems tenka pagrindinė 

atsakomybė už vaiko vystymąsi ir auklėjimą. Vėliau į sveikos gyvensenos ugdymą įsijungia 

gydytojai, pedagogai, visuomenės sveikatos specialistai ir kt.  

Vienas iš rizikingiausių vaiko raidos etapų prasideda mokykloje, kurio metu neretai 

formuojasi rizikingo elgesio veiksniai (nesveika mityba, rūkymas, alkoholio vartojimas), kuriem 

reikalinga taikyti atitinkamas prevencines priemones. 

Šiuo metu duomenų apie vaikų sveikatos būklę registracijai naudojama statistinė apskaitos 

formą Nr.027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, kurioje pateikiama informacija apie moksleivių 

profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus. Siekiant įvertinti prevencinių priemonių efektyvumą 

bei sergamumo kitimus, reikalinga išanalizuoti sveikatos duomenis įvairiais pjūviais.  

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, atlikta vaikų sergamumo 

analizė, duomenys lyginti su praėjusių metų. 

 

1. Profilaktiškai pasitikrinusių sveikatą ir visiškai sveikų moksleivių sveikatos pokyčiai 

 

Alytaus rajono bendrojo lavinimo įstaigų duomenimis, 2018–2019 mokslo metais Alytaus 

rajono ugdymo įstaigas lankė 1475 moksleiviai (1–12 kl.), 81 moksleiviu mažiau nei prieš metus.  

Lyginant dešimties pastarųjų metų duomenis pastebėta, kad pasitikrinusių sveikatą 

moksleivių skaičius išlieka aukštas, t. y. šiais mokslo metais sveikatą pasitikrino 99,1 proc. Alytaus 

rajono moksleivių (2017–2018 m. – 99,6 proc.) (žr. 1 pav.), todėl manytina, kad analizė yra 

pakankamai tiksli ir informatyvi. 

Šiemet penkiose Alytaus rajono ugdymosi įstaigose Butrimonių gimnazijoje ir šios 

gimnazijos skyriuje ( Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje), Daugų Vlado 

Mirono gimnazijoje, Miroslavo gimnazijoje, Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus skyriuje 

(Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje) sveikatą buvo pasitikrinę visi, t. y. 100 

proc. moksleivių. 

Sveikų ir turinčių sveikatos sutrikimų moksleivių dalis, lyginant su praėjusiais metais, 

pakito neženkliai: sveiki mokiniai sudarė 55,9 proc. visų pasitikrinusių sveikatą (2017–2018 m. – 



58,9 proc.), likusiai daliai moksleivių buvo nustatyti vienokie ar kitokie sveikatos sutrikimai (žr. 1 

pav.).  

 

 

1 pav. Pasitikrinusių sveikatą, sveikų ir sutrikimų turinčių Alytaus rajono moksleivių dalis, 2009–

2018 metais (proc.) 

 

Vertinant sveikų moksleivių skaičių, pastebima, kad daugiausiai sveikų vaikų 2018 metais 

buvo Butrimonių gimnazijoje (714,3 / 1000-čiui moksleivių), Krokialaukio Tomo Noraus–

Naruševičiaus skyriuje (Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje) (685,2 / 1000-

čiui moksleivių) ir Simno gimnazijoje (643,4 / 1000-čiui moklsleivių) (žr. 2 pav.).  

Lyginat su praėjusiais metais, 2018 metais sveikų moksleivių beveik visose ugdymo 

įstaigose skaičius padidėjo: Daugų Vlado Mirono gimnazijoje (padidėjo 44,2 atv / 1000-čiui 

moksleivių), Daugų Vlado Mirono skyriuje (Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame 

skyriuje) (padidėjo 152,2 atv. / 1000-čiui moksleivių), Daugų Vlado Mirono skyriuje (Alovės 

pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje) (padidėjo 64,5 atv. / 1000-čiui moksleivių), 

Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus gimnazijoje (padidėjo 15,4 atv. / 1000-čiui moksleivių), 

Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus skyriuje (Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir 

daugiafunkciame skyriuje) (padidėjo 58,0 atv. / 1000-čiui moksleivių), Miroslavo gimnazijoje 

(padidėjo 31,6 atv. / 1000-čiui moksleivių), Butrimonių skyriuje (Punios pagrindinio ugdymo ir 

daugiafunkciame skyriuje) (padidėjo 1,5 atv. / 1000-čiui moksleivių) (žr. 2 pav.). 

 

 



 

2 pav. Sveikų vaikų skaičius 2017–2018 metais Alytaus rajono mokyklose 

(1000-čiui moksleivių) 

 

2. Moksleivių sveikatos būklė ir pokyčiai 

 

Atlikus išsamią moksleivių sveikatos pažymėjimų duomenų analizę paaiškėjo, kad bendras 

moksleiviams nustatytas sutrikimų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo. 2018–2019 

metais bendras sutrikimų skaičius siekė 845 sutrikimus ir tai buvo 51 sveikatos sutrikimu mažiau 

nei 2017–2018 metais. Tai mažiausias sutrikimų skaičius per pastaruosius dešimt metų (žr. 3 pav.). 

 



 

3 pav. Sveikatos sutrikimų kitimas Alytaus rajono ugdymo įstaigose 2009–2018 m.  

(absoliutūs skaičiai) 

Siekiant įvertinti sergamumo mąstą skirtingu laikotarpiu, eliminuojant kintančio mokinių 

skaičiaus įtaką analizei, įvedamas sergamumo rodiklis 1000-čiui moksleivių, parodantis sutrikimų 

skaičių tenkantį 1000-čiui moksleivių. Analizuojamu laikotarpiu (2018–2019 m. m. ) sergamumo 

rodiklis buvo 568,1 atvejai 1000-čiui moksleivių, tai 7,7 atvejais 1000-čiui moksleivių mažiau ne 

prieš metus (žr. 4 pav.). 

 

 

4 pav. Alytaus rajono moksleivių bendrojo sergamumo kitimo tendencijos 2009–2018 m. 

 (1000-čiui moksleivių) 

 

Įvertinus dešimties metų statistinius duomenis, pastebima, kad dažniausi mokyklinio 

amžiaus vaikų sveikatos sutrikimai – sutrikusi rega, skeleto-raumenų ir kvėpavimo sistemos 

sutrikimai. 

Daugelį metų iš eilės didžiausią moksleivių sveikatos sutrikimų dalį sudaro regos sutrikimai. 

2018 metais 1000-čiui moksleivių teko 213,6 regos sutrikimai, tai 1,5 atvejais daugiau nei prieš 
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metus (2017 m. – 212,1 / 1000 moksleivių). Galima pasidžiaugti, kad analizuojamu laiku, lyginant 

su praėjusiais metais, sumažėjo skeleto–raumenų, kvėpavimo, virškinimo sistemos, endokrininės, 

mitybos ir medžiagų apykaitos, odos ir poodžio, psichikos ir elgesio sutrikimų (žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. Alytaus rajono moksleivių sergamumas pagal priežastis 2011-2018 metais 
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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 

2016 abs. sk. 422 229 82 4 16 69 24 9 117 43 1015 

1000 

moksleivių 

255,4 127,6 45,7 2,2 8,9 38,4 13,4 5,0 65,2 24,0 614,4 

2017 abs. sk. 330 213 92 1 24 67 16 8 115 30 896 

1000 

moksleivių 
212,1 136,9 59,1 0,6 15,4 43,1 10,3 5,1 73,9 19,3 575,8 

2018 abs. sk. 315 190 82 11 26 55 5 5 128 28 845 

1000 

moksleivių 
213,6 122,1 52,7 7,1 17,6 35,3 3,4 3,4 86,8 19,0 572,9 

Atvejų 

padidėjimas (+) 

arba sumažėjimas 

(-) lyginant 2018 

m. su 2017 m. 

-15 

atv. 

-23 

atv. 

-10 

atv. 

+10 

atv. 

+2 

atv. 

-12 

 atv 

-11 

 atv. 

-3 

atv. 

+13 

 atv 

-2 

 

atv. 

-51 

atv. 

 

2.1. Moksleivių sveikatos būklė ir jos pokyčiai pagal klases 

 

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

sutrikimų 2018 metais turėjo 9–12 klasių moksleiviai. Sutrikimų skaičius tenkantis 1000-čiui 

vyriausių moksleivių buvo 56,8 ligos atvejais 1000-čiui moksleivių didesnis nei 2017 metais (žr. 5 

pav.). 

Bendras visų Alytaus rajono moksleivių sergamumo rodiklis, lyginant su praėjusiais metais, 

sumažėjo nežymiai (0,9 atv. / 1000-čiui moksleivių): 2017 metais 1000-čiui moksleivių teko 575,8 , 



o 2018 metais – 574,9 sveikatos sutrikimų atvejai. Pastebimai sumažėjo 1–4 ir 5–8 kl. moksleivių 

sergamumo rodiklis. 1000-čiui pradinukų teko 34,6, o 5–8 kl. – 31,6 ligos atvejais 1000-čiui 

moksleivių mažiau nei pernai (žr. 5 pav.). 

 

5 pav. Alytaus rajono moksleivių sergamumas 2011–2018 metais pagal klases  

(1000-čiui moksleivių) 

 

2.2. Moksleivių sveikatos būklė ir jos pokyčiai pagal mokyklas 

 

Analizuojant moksleivių sveikatos sutrikimus Alytaus rajono mokyklose, pastebėta, kad 

didžiausias sutrikimų skaičius, tenkantis 1000-čiui moksleivių šiemet buvo Daugų Vlado Mirono 

gimnazijoje (944,4 atv. / 1000 moksleivių). Lyginant su praėjusiais metais, 2018 metais sutrikimų 

skaičius (1000-čiui moksleivių) šioje mokykloje neženkliai t. y. 7,6 atvejais – padidėjo. (žr. 6 pav.). 

Mažiausiai sveikatos sutrikimų, įvertinus gydytojų išduotus vaiko sveikatos pažymėjimus, 

šiais metais buvo nustatyta Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos 

pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje. 1000-čiui šios ugdymo įstaigos moksleivių teko 

370,4 sveikatos sutrikimai (80,6 atvejais 1000-čiui moksleivių mažiau nei 2017 m.) (žr. 6 pav.). 

 



 

6 pav. Moksleivių sutrikimų skaičius 2011–2018 metais Alytaus rajono mokyklose 

(1000-čiui moksleivių) 

 

Pagal sveikatos sutrikimus, tenkančius 1000-čiui moksleivių, atskirose Alytaus rajono 

mokyklose, 2018 metais didžiausi sergamumo rodikliai pagal tam tikras ligas buvo šiose 

mokyklose: 

  regos sutrikimai – Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame 

skyriuje (317,7 / 1000 moksleivių) ir Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio 

ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje (315,8 / 1000 moksleivių); 

 skeleto-raumenų sistemos sutrikimai – Daugų Vlado Mirono gimnazijoje (301,6/ 1000 

moksleivių); 

 kvėpavimo sistemos ligos – Daugų Vlado Mirono gimnazijoje (138,9 / 1000 moksleivių) ir 

Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje (122,0 / 1000 

moksleivių); 

 virškinimo sistemos sutrikimai – Daugų Vlado Mirono gimnazijoje (7,9 / 1000 moksleivių) ir 

Simno gimnazijoje (7,0 / 1000 moksleivių); 



 endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos – Miroslavo gimnazijoje (72,7 / 1000 

moksleivių) ir Daugų Vlado Mirono gimnazijoje (71,4 / 1000 moksleivių); 

 psichikos ir elgesio sutrimai – Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir 

daugiafunkciame skyriuje (73,2 / 1000 moksleivių) ir Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės 

pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje (64,5 / 1000 moksleivių) (žr. 1 priedą). 

 

2.3.1. Regėjimo sutrikimai ir jų kitimo tendencijos 

 

Vienas iš dažniausiai mokyklinio amžiaus vaikams nustatomų sveikatos sutrikimų – 

sutrikusi rega. Šių sutrikimų atsiradimas siejamas su pertekliniu televizoriaus, kompiuterio bei 

išmaniojo telefono naudojimo. Su laiku šie prietaisai neigiamai įtakoja vaikų rega, todėl su amžiumi 

pastebima regos sutrikimų dažnėjimo tendencija.  

2018 metais buvo nustatyta 315 regėjimo sutrikimų (15 sutrikimų mažiau nei 2017 m. (žr. 1 

lentelę)), kurie kaip ir prieš metus, sudarė didžiąją dalį, t. y. 37,6 proc. visų mokinių sveikatos 

problemų. 

Dažniausiai diagnozuotas regos sutrikimas – trumparegystė (miopija) – akių refrakcijos yda, 

kai daikto vaizdas akyje susidaro prieš tinklainę dėl per stipraus šviesos spindulių laužimo ir 

žmogus blogai mato tolimus daiktus, sudarė 33,9 proc. visų regos sutrikimų ir tai yra 5,2 proc. 

mažiau nei 2017–2018 mokslo metais (2017–2018 m. – 39,1 proc.) (žr. 8 pav.). 2018–2019 mokslo 

metais moksleiviams nustatyti 112 trumparegystės atvejų. Antrasis pagal dažnumą astigmatizmas 

(dažnas akių defektas, nulemiantis iškraipytą ar miglotą matymą įvairiais atstumais), tarp visų regos 

sutrikimų, sudarė 23,9 proc. (žr. 7 pav.). 

 

 

7 pav. Alytaus rajono moksleivių regėjimo sutrikimai 2017–2018 metais (proc.) 

 



Regėjimo sutrikimų rodiklis, tenkantis 1000-čiui moksleivių lyginant su praėjusiais metais 

padidėjo 1,5 atvejo 1000-čiui moksleivių ir siekė 213,6 atvejus 1000-čiui moksleivių (žr. 8 pav.). 

 

 

8 pav. Regėjimo sutrikimų skaičius Alytaus rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2010–2018 metais 

(1000-čiui moksleivių) 

 

Regos sutrikimų analizė atskirose Alytaus rajono mokyklose 2018 metais pateikta žemiau 

esančiame paveikslėlyje (žr. 9 pav.). 

 



 

9 pav. Regėjimo sutrikimų pasiskirstymas Alytaus rajono mokyklose 2018 m. (absoliutūs skaičiai) 

 

Analizuojant regėjimo sutrikimus pagal klases, paaiškėjo, kad daugiausia regėjimo 

sutrikimų šiais mokslo metais turėjo 9–12 klasių moksleiviai, mažiausiai sutrikimų 1000-čiui 

moksleivių 2018 metais teko pradinių klasių moksleiviams (žr. 10 pav.) 

 

 

10 pav. Regėjimo sutrikimų skaičius pagal klases, 2011-2018 metais (1000-čiui moksleivių) 



 

Lyginant su praėjusiais metais, 1–4 klasių moksleivių regos sutrikimų skaičius, tenkantis 

1000-čiui moksleivių buvo 21 atveju 1000-čiui moksleivių didesnis nei 2017 m., dažniausiai jiems 

nustatyta – toliaregystė. 

 

2.3.2. Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai 

 

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

įtempimo. Vienas iš svarbių laikysenos formavimosi laikotarpių – mokyklinis amžius, nes šiuo 

metu moksleiviai greitai auga, intensyviai formuojasi kaulai ir jų jungtys. 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. 

2018 metais skeleto-raumenų sistemos sutrikimai sudarė 22,7 proc. visų moksleivių 

sveikatos sutrikimų. Dažniausiai Alytaus rajono moksleiviams buvo diagnozuojama lordozė 

(stuburo išlinkimas į priekį) ir kifozė (stuburo iškrypimas atgal) (lordozė ir kifozė – 32,1 proc.) bei 

kiti skeleto-raumenų sistemos sutrikimai (45,3 proc.) (žr. 11 pav.).  

 

 

11 pav. Alytaus rajono moksleivių skeleto-raumenų sutrikimai 2017–2018 metais (proc.) 

 

Analizuojamuoju laikotarpiu skeleto-raumenų sistemos sutrikimus turėjo 182 Alytaus rajono 

moksleiviai, 9-iais mažiau nei 2017 metais. Iš viso užregistruota 190 šios sistemos sutrikimų ( 23 

sutrikimais mažiau nei prieš metus), 1000-čiui rajono moksleivių teko 128,8 atvejai (žr. 2 lentelę),  

t. y. 8,1 atvejo 1000-čiui moksleivių mažiau nei 2017 metais. 



Galima pasidžiaugti, kad analizuojamu laiku, sumažėjo plokščios pėdos, skoliozės, lordozės 

ir kifozės bei nenormalios laikysenos atvejų. 

 

2 lentelė. Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai Alytaus rajono mokyklose 2011-2018 m. 

  

Metai 

 

Visi skeleto 

raumenų 

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 

2016 

  

abs. sk. 232 17 36 67 62 50 

1000 moksl. 140,4 10,3 21,8 40,6 37,5 30,3 

2017 

  

abs. sk. 213 19 42 100 28 24 

1000 moksl. 136,9 12,2 27,0 64,3 18,0 15,4 

2018 

  

abs. sk. 190 15 12 61 16 86 

1000 moksl. 128,8 102,0 8,1 41,4 10,8 59,0 

*Žalia spalva žymimas rodiklio sumažėjimas, raudona – padidėjimas, lyginant su 2017 m. 

 

Skeleto-raumenų sistemos sutrikimų skaičius pastebimai mažėjo dvejose amžiaus grupėse: 

5–8 ir 9–12 klasių mokinių tarpe. Daugiausiai skeleto-raumenų sistemos sutrikimų, tenkančių 1000-

čiui moksleivių turėjo 1–4 klasių mokiniai – 142,5 atvejai 1000, mažiausiai –  viduriniųjų (5–8) 

klasių mokiniai – 119,2 atvejai (žr. 12 pav.). 

Lyginant septynerių metų (2011–2018 m.) duomenis, didžiausias šios grupės sutrikimų 

skaičiaus augimas stebimas tarp 1–4 klasių moksleivių (žr. 12 pav.). 

 



 

12 pav. Skeleto-raumenų sistemos sutrikimų skaičius pagal klases, 2011-2018 metais (1000-čiui 

moksleivių) 

 

2.3.3. Kvėpavimo sistemos sutrikimai 

 

Kvėpavimo sistemos ligomis (lėtinėmis) 2018 metais sirgo 62 rajono moksleiviai (18 

mažiau nei 2017 m.). Iš viso nustatyti 82 kvėpavimo sistemos sutrikimai, iš kurių 43 bronchinės 

astmos atvejai (2017 m. – 53) (žr. 3 lentelę).  

 

3 lentelė. Kvėpavimo sistemos sutrikimai Alytaus rajono mokyklose 2011-2018 m. 

Metai Visos kvėpavimo sistemos ligos, abs.sk. Iš jų:  

Bronchinė astma, abs. Sk. 

2011 107 77 

2012 96 62 

2013 99 67 

2014 97 58 

2015 80 56 

2016 82 50 

2017 92 53 

2018 82 43 

 

Lyginant su praėjusiais metais, kvėpavimo sistemos sutrikimų, tenkančių 1000-čiui 

moksleivių, rodiklis sumažėjo 3,5 atvejo 1000-čiui vaikų ir 2018 metais buvo 55,6 atvejai 1000-čiui 

moksleivių. 



Bronchinės astmos atvejų skaičius (1000-čiui moksleivių) lyginant su praėjusiais metais, 

sumažėjo 4,9 atvejo ir buvo 29,2 atvejai (žr. 13 pav.). 

  

 

13 pav. Kvėpavimo sistemos ir atskirai bronchinės astmos sutrikimų skaičius Alytaus rajono 

bendrojo ugdymo mokyklose 2011–2018 metais (1000-čiui moksleivių) 

 

Vertinant kvėpavimo sistemos sutrikimų pasiskirstymą pagal klases, kelerius metus iš eilės 

pastebimai didesnis sutrikimų skaičius 1000-čiui moksleivių buvo tarp pradinių klasių moksleivių. 

1–4 klasių moksleiviams teko 81,1 atvejo 1000 moksleivių t. y. 0,3 atvejais 1000-čiui vaikų daugiau 

nei 2017 metais. 

Mažiausias kvėpavimo sistemos sutrikimų skaičius per pastaruosius septynerius metus 

nustatytas tarp 5–8 klasių moksleivių ir buvo 36,4 atvejo 1000-čiui moksleivių (žr. 14 pav.). 

 

 

14 pav. Kvėpavimo sistemos sutrikimų pasiskirstymas pagal klases 2011–2018 metais (1000-čiui 

moksleivių) 



2.3.4. Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos 

 

Alytaus rajono moksleivių sergančiųjų endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis 

skaičius lyginant su 2017 metais pakito teigiama linkme (2017 m. – 67, 2018 m. – 53 ligos atvejai). 

2018–2019 mokslo metais 53 1–12 klasės mokiniams nustatyti 55 endokrininės, mitybos ir 

medžiagų apykaitos ligos atvejai t. y. 13 ligų atvejų mažiau nei praėjusiais metais (žr. 4 lentelę). 

2018, kaip ir 2017 metais, užregistruoti 2 sergamumo cukriniu diabetu atvejai. Šia liga 

sergantys vaikai mokosi Butrimonių ir Daugų Vlado Mirono gimnazijose (žr. 4 lenetelę). 

 

4 lentelė. Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos 2011-2018 m. (abs. sk.) 

Metai Iš viso (endokrininės, mitybos ir 

medžiagų apykaitos ligos) 

Nutukimas Cukrinis 

diabetas 

2009 81 38 4 

2010 73 38 5 

2011 60 33 6 

2012 71 50 5 

2013 72 42 3 

2014 75 52 3 

2015 68 47 3 

2016 69 50 2 

2017 68 49 2 

2018 55 35 2 

 

Vaikų nutukimas – tai susirūpinimą keliantis reiškinys. Vienos iš pagrindinių nutukimo 

priežasčių – kaloringa, netinkama mityba ir sumažėjąs fizinis aktyvumas. Didelis nutukimas gali 

sukelti pavojų sveikatai ir gyvybei. 

2018 metais nutukimo atvejų sumažėjo 14 atvejų,  t. y. nuo 68 diagnozuotų nutukimo atvejų 

2017 metais iki 55 atvejų 2018 metais. 1000-čiui rajono moksleivių teko 37,3 atvejai, praėjusiais 

metais – 43,7 atvejai (žr. 15 pav.). 

 



 

15 pav. Visų endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimų bei atskirai nutukimo ir 

cukrinio diabeto sutrikimų skaičius Alytaus rajono bendro lavinimo mokyklose  

2011–2018 metais (1000-čiui moksleivių) 

 

Sergamumo endokrininėmis ligomis rodikliai 2018 metais mažėjo jauniausiųjų (1–4 kl.) ir 

viduriniojo mokyklinio amžiaus (5–9 kl.) moksleivių tarpe. Bendras šių ligų skaičius, lyginant su 

parėjusiais metais, sumažėjo nuo 43,7 iki 37,3 atvejų 1000-čiui moksleivių. 

Daugiausiai endokrininės, mitybos ir medžiagos apykaitos sutrikimų turėjo 5–8 klasių 

moksleiviai (43,9/1000 moksleivių), mažiausiai – 1–4 klasių moksleiviai (21,9/1000 moksleivių) 

(žr. 16 pav.). 

 

16 pav.. Endokrininės sistemos, medžiagų apykaitos sutrikimų skaičius pagal klases 2011-2018 m. 

(1000-čiui moksleivių) 



2.3.5. Kiti sutrikimai 

 

2018 metais psichikos ir elgesio sutrikimai sudarė – 3,3 proc., nervų sistemos ligos – 3,1 

proc., odos ir poodžio ligos – 0,6 proc., kraujotakos sistemos ligos – 1,3 proc., kitos ligos – 15,1 

proc. visų ligų struktūroje. 

Kaip kito sergamumas 2011–2018 metais nervų sistemos, kraujotakos, odos ir poodžio bei 

psichikos ir elgesio ir kitomis ligomis galima stebėti 17 pav. 

 

 

17 pav.. Alytaus rajono moksleivių sergamumas tam tikromis ligomis 2011-2018 m.  

(1000-čiui moksleivių) 

 

IŠVADOS 

 

1. 2018–2019 mokslo metais sveikatą pasitikrino 1461 Alytaus rajono bendrojo lavinimo 

mokyklose besimokantis moksleivis, tai sudarė 99,1 proc. (2017–2018 m. – 99,6 proc.) visų 

rajono ugdymo įstaigas lankančių moksleivių. Lyginant pastarųjų dešimties metų duomenis, 

pastebimas teigiamas pokytis – pasitikrinusių sveikatą vaikų skaičius, kelerius metus iš eilės 

išlieka aukštas. 



2. 2018–2019 mokslo metais 3 proc. padidėjo sveikatos sutrikimus turinčių vaikų skaičius, 

tačiau 1000-čiui mokinių teko 7,7 sutrikimais mažiau nei prieš metus (2017 m. – 575,8/1000 

moksleivių; 2018 m. – 568,1/1000 moksleivių). Darytina prielaida, kad mažėja vaikų, 

turinčių po daugiau nei vieną sutrikimą.  

3. Daugiausiais sveikatos sutrikimų analizuojamuoju laikotarpiu nustatyta 9–12 klasių 

moksleiviams. Jiems teko 36,0 proc. visų sveikatos sutrikimų. 1000-čiui šio amžiaus 

moksleivių teko 582,1 sutrikimas, 56,8 sutrikimais 1000-čiui moksleivių daugiau nei 

praėjusiais metais. 

4. Didžiausias sutrikimų skaičius, tenkantis 1000-čiui moksleivių, 2018–2019 mokslo metais 

buvo Daugų Vlado Mirono gimnazijoje (944,4/1000 moksleivių) ir Butrimonių gimnazijos 

Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje (926,8/1000 moksleivių). 

5. Mažiausias sveikatos sutrikimų skaičius, tenkantis 1000-čiui moksleivių, 2018–2019 mokslo 

metais buvo Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos pagrindinio 

ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje (370,4/1000 moksleivių) ir Butrimonių gimnazijoje 

(387,8/1000 moksleivių). 

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

praėjusiais metais: 37,3 proc. – regos sutrikimai  (2017 m. – 36,8 proc.), 22,5 proc. – 

skeleto-raumenų sistemos sutrikimai (2017 m. – 23,8 proc.) visų sutrikimų. 

7. 2018–2019 mokslo metais regėjimo sutrikimų skaičius, tenkantis 1000-čiui moksleivių, 

lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 1,5 atvejo 1000-čiui mokinių ir siekė 213,6 atvejo 

1000-čiui moksleivių (2017–2018 m. – 212,1/1000 moksleivių). Didžiąją regėjimo 

sutrikimų dalį sudarė trumparegystė (33,9 proc.) ir astigmatizmas (23,9 proc.). 

8. Daugiausiai regėjimo sutrikimų 2018–2019 mokslo metais nustatyta 9–12 klasių 

moksleiviams (236,6/1000 moksleivių), mažiausiai 1–4 klasių mokiniams (190,8/1000 

moksleivių). 

9. Kvėpavimo sistemos sutrikimų skaičius, tenkantis 1000-čiui moksleivių, sumažėjo nuo 59,1 

– 2017 metais iki 55,6 – 2018 metais. Didžiausias sutrikimų skaičius per septynerius metus 

nustatytas tarp 1–4 klasių moksleivių (81,1/1000 moksleivių). 

10. Analizuojamaisiais mokslo metais 1000-čiui moksleivių teko 128,8 skeleto-raumenų 

sistemos sutrikimai, tai 8,1 sutrikimu 1000-čiui moksleivių mažiau nei ankstesniais metais. 

Didžiausia sutrikimų skaičius nustatytas 1–4 klasių mokiniams (142,5/1000 moksleivių), 

mažiausias 5–8 klasių mokiniams (119,2/1000 moksleivių). 

11. Daugumą  skeleto-raumenų sistemos sutrikimų sudarė laikysenos sutrikimai, iš kurių 

didžiausia dalis teko lordozės ir kifozės (32,1 proc.) atvejams. 



12. 2018–2019 mokslo metais Alytaus rajono mokyklose buvo nustatyti 55 endokrininės, 

mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimai, iš kurių net 35 nutukimo atvejai. 

13. 2018–2019 metais sumažėjo skeleto-raumenų (-23 atv.), kvėpavimo sistemos (-10 atv.), 

virškinimo sistemos (-11 atv.) ligų bei endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos (-12 

atv.). sutrikimų skaičius. 

 

REKOMENDACIJOS 

 

Atsižvelgiant į Alytaus rajone vyraujančius moksleivių sveikatos sutrikimus (regos ir 

skeleto–raumenų), rekomenduojama ugdymo įstaigos bendruomenei (moksleiviams, pedagogams, 

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

prevencinėse veiklose, skirtose šių ir kitų sutrikimų mažinimui. 

Tėvams: 

 patariama pasirūpinti tinkama savo vaikų pamokų ruošos vieta (baldais, 

apšvietimas); 

 riboti laiką praleidžiamą prie televizoriaus ir/ar kompiuterio, būtina pusiausvyra tarp 

ramių žaidimų, statinės veiklos ir fizinio aktyvumo; 

 aprūpinant vaiką mokyklinėmis priemonėmis, didesnį dėmesį skirti kuprinės 

pasirinkimui, ypač jaunesnio amžiaus mokinių. 

Mokytojams ir mokyklos administracijai: 

 visą mokyklos bendruomenę įtraukti į sveikatinančią ir fizinę veiklą, organizuojant 

viešus susirinkimus, individualius pokalbius (išmaniųjų technologijų žalos sveikatai 

tema) bei įvairius sporto renginius; 

 atkreipti didesnį dėmesį į gydytojų rekomendacijas sodinant moksleivius mokyklos 

suoluose (pvz. trumparegius sodinti pirmuose suoluose, arčiau lentos); 

 užtikrinti reikiamą darbo ir poilsio rėžimą (pertraukų metu moksleivius raginti 

palikti klasę, būti fiziškai aktyvesniems); 

 organizuoti praktinius-teorinius užsiėmimus mokytojams regėjimo stiprinimo bei 

taisyklingo sėdėjimo temomis. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistams: 

 didesnį dėmesį skirti laikysenos sutrikimų profilaktikai, atidžiai analizuojant 

moksleivių mokymosi aplinką (suolų dydį, apšvietimą, temperatūrą), užtikrinant 

higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 



Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus, bei rekomendacijų teikimą 

mokyklos bendruomenei; 

 organizuoti aktyvias pertraukas, siekiant įtraukti visą mokyklos bendruomenę; 

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

būklę atitinkančia sportine veikla; 

 išplėsti sveikos gyvensenos ugdymo veiklą, stiprinant ne tik vaikų, bet ir tėvų, 

mokytojų, mokyklos darbuotojų požiūrį sveikos mitybos tema įvairių susirinkimų 

metu, kad vaikai būtų sąmoningai ir tikslingai ugdomi ir motyvuojami maitinti 

sveikiau mokyklos bei namų aplinkoje. 

 



1 PRIEDAS 

MOKSLEIVIŲ SUTRIKIMŲ SKAIČIUS ALYTAUS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE 2018 METAIS 

 

 

MOKYKLA 

Regos 

sutrikimai 

Skeleto- 

raumenų 

sistemos 

sutrikimai 

Virškinimo 

sistemos 

ligos 

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 

Daugų Vlado Mirono 

gimnz. Alovės 

pagrindinio ugd. sk. 

abs. sk. 11 6 0 4 6 1 1 2 4 6 

1000 mk. 
177,4 96,8 0 64,5 96,8 16,1 16,1 32,3 64,5 96,8 

Butrimonių gimnz. abs. sk. 31 10 0 8 8 0 0 6 0 13 

1000 mk. 158,2 51,0 0 40,8 40,8 0 0 30,6 0 66,3 

Daugų Vlado Mirono 

gimnz. 

abs. sk. 52 76 2 18 35 0 1 6 6 42 

1000 mk. 206,3 301,6 7,9 71,4 138,9 0 4,0 23,8 23,8 166,7 

Krokialaukio Tomo 

Noraus - 

Naruševičiaus gimnz. 

abs. sk. 35 12 1 4 13 0 1 2 3 8 

1000 mk. 
221,5 75,9 6,3 25,3 82,3 0 6,3 12,7 19,0 50,6 

Daugų Vlado Mirono 

gimnz. Makniūnų 

pagrindinio ugd. Ir 

daugiaf. Sk. 

abs. sk. 
12 7 0 0 1 0 0 1 0 1 

1000 mk. 

315,8 184,2 0 0 26,3 0 0 26,3 0 26,3 

Miroslavo gimnazija abs. sk. 
47 21 0 16 6 1 1 4 8 29 

1000 mk. 213,6 95,5 0 72,7 27,3 4,5 4,5 18,2 36,4 131,8 

Pivašiūnų gimnazija abs. sk. 29 21 0 1 3 3 1 4 3 11 

1000 mk. 172,6 125,0 0 6,0 17,9 17,9 6,0 23,8 17,9 65,5 

Butrimonių gimnz. 

Punios  pagrindinio 

ugd. Ir daugiaf. Sk. 

 

abs. sk. 
13 11 0 1 5 2 0 0 3 3 

1000 mk. 

317,7 268,3 0 24,4 122,0 48,8 0 0 73,2 73,2 

Krolkialaukio T. 

Noraus- 

Naruševičiaus gimnz. 

Ūdrijos  pagrindinio 

ugd. ir daugiaf. Sk. 

abs. sk. 

11 7 0 0 0 0 0 0 0 2 

1000 mk. 

203,7 129,6 0 0 0 0 0 0 0 37,0 

Simno gimnazija abs. sk. 
74 19 2 3 5 4 0 1 1 13 

1000 mk. 258,7 66,4 7,0 10,5 17,5 14,0 0 3,5 3,5 45,5 



 


