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Turinys

Įvadas

Profilaktinių mokinių sveikatos patikrinimų rezultatai 2021-2022 m.: 

Bendras mokinių skaičius, KURIE PRISTATĖ FORMĄ NR. E027-1/a (vnt.).

Mokinių pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes.

Mokinių dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS.



Įvadas

Lietuvos sveikatos specialistai pabrėžia, kad šių dienų jaunimas susiduria su kitokiomis

problemomis, nei ankstesnių kartų jauni žmonės. Keičiasi ir jaunuolių sveikatos

problemų ypatumai, poreikiai ir galimybės tuos poreikius tenkinti. Ugdymo įstaiga

mokiniui turi padėti suprasti, kada sveikata yra vertybė, kurią reikia saugoti bei

kontroliuoti.



Turinys
 LR SAM ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, 2011 M.

RUGPJŪČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-773 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2017

„MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI

SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

 Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 75 punktas. Mokyklos vadovas turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik

teisės akto [11.9] nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą.

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809/asr

 Duomenys apie mokinių sveikatos būklę gaunami iš ,,ELEKTRONINĖS STATISTINĖS

APSKAITOS FORMOS NR. E027-1 „MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“

 Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.248352/asr

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.248352/asr


 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 mokinio sveikatos pažymėjimu, visose 

asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu.

 Elektroniniu būdu užpildytas ir vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į

Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę 

sistemą (ESPBI IS),iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinę sistemą (VSSIS).



 Su šia sistema dirba šeimos gydytojai, odontologai ir visuomenės sveikatos

specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-24 iki 2023-02-28 

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49e35880064e11e5b0d3e1beb7dd5 

516/asr

 Viena iš pagrindinių visuomenės sveikatos specialistų pareigų yra mokyklos 

vadovybei pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų išvadas ir 

rekomendacijas, įrašytas į elektroninės statistinės apskaitos formą Nr. E027-

1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ dėl mokinių dalyvavimo ugdymo 

veikloje bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49e35880064e11e5b0d3e1beb7dd5516/asr


 2021/2022 mokslo metų pradžioje Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio

mokymo centre mokėsi 211 mokinių.

Pagal Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje

(VSSIS) pateiktą ugdymo įstaigos sveikatos rodiklių suvestinę 2022-01-11 d.

mokėsi 227 mokiniai.

Duomenų šaltinis yra vaiko sveikatos pažymėjimas (Forma Nr. 027-1/a)



 2021–2022 m. m. mokinių pristačiusių pilną sveikatos patikrinimo formą Nr. E027-

1, dalis %- 62,1 %

Mokinių, kurių formos Nr.E027-1 formos I dalis ,,Fizinės būklės įvertinimas“ 

užpildyta , dalis % - 100 %

Mokinių, kurių formos Nr. E027-1 formos II dalis „Dantų ir žandikaulių būklės 

įvertinimas“ užpildyta, dalis % –67,4 %

Mokinių , galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų, dalis % - 91,6%



LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 102:2011 „ĮSTAIGA, 
VYKDANTI FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS 
REIKALAVIMAI“

ĮPAREIGOJA kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d., kad mokiniai
pateiktų mokyklai informaciją apie profilaktinio sveikatos
patikrinimo rezultatus.



Profilaktinių mokinių sveikatos 
patikrinimų rezultatai



MOKINIŲ PRISTAČIUSIŲ FORMĄ nr. E027-1/a 
UŽPILDYMAS

227mokinių formoje Nr. E027-1/a įvertinta Fizinė būklė (I dalis)

153 mokinių įvertinta Dantų ir žandikaulių būklė (II dalis)

141 mokiniai naujai pristatė formą Nr. E027-1/a



Mokinių, turinčių 
nutukimą, dalis – 12,3%

Mokinių, turinčių antsvorį, 
dalis – 17,2%

Mokinių, turinčių per 
mažą svorį, dalis- 11,9%

Mokinių, turinčių normalų 
svorį, dalis – 58,1%



RODIKLIS IR JO REIKŠMĖ (ABS.A.S. IR PROC.)

Mokinių, pristačiusių 
pilnai užpildytą 027-
1/a formą, dalis proc.

141 62,1%

Mokinių, kuriems 
įvertinta fizinė būklė, 
dalis proc.

227 100%

Mokinių, galinčių 
dalyvauti ugdymo 
veikloje be jokių 
apribojimų, dalis proc.

208 91,6%



PASISKIRSTYMAS PAGAL FIZINIO UGDYMO 
GRUPES
(PROC.)

• 208

• 91,6%
Mokinių, priskiriamų pagrindinei 
fizinio ugdymo grupei,dalis proc.

• 15

• 6,6%

Mokinių, priskiriamų 
parengiamajai fizinio ugdymo 
grupei, dalis proc.

• 4

• 1,8%

Mokinių, priskiriamų specialiajai 
fizinio ugdymo grupei, dalis proc.



BENDRŲJŲ REKOMENDACIJŲ NURODYMAI

22
mokinių

Įvairių 
specialistų –

5 mok.

Riboti fizinį 
krūvį – 5

mok.

Pritaikyti 
sėdėjimo 
vietą –

6 mok.
Skubios 
pagalbos 
poreikis-1

mok.

Psichologo 
pagalba – 3

mok.

Vengti 
alergeno – 2

mok.



SPECIALIŲJŲ REKOMENDACIJŲ NURODYMAI

Rekomendacijos
Pritaikytas
maitinimas



MOKINIŲ DANTŲ IR ŽANDIKAULIŲ BŪKLĖ 
2021/2022M.

Mokinių pateikusių 
formos Nr. E027-1/a II 

dalį 67,4 proc.

Mokinių, neturinčių 
sąkandžio pątologijos

45,75 proc.

Mokinių, turinčių 
žandikaulio patologijų 

26,8 proc.

Mokinių, turinčių 
pavienių dantų 

sąkandžio patologoją
27,45 proc.

Mokinių, neturinčių 
ėduonies pažeistų, 

plombuotų dantų 4,58
proc.



NUOLATINIŲ DANTŲ PATOLOGIJOS

viso
40%

kariesas
23%

plombuoti
33%

išrauti
4%

viso kariesas plombuoti išrauti



APIBENDRINIMAS
Išanalizavus 2022 metų mokinių sveikatos profilaktinius duomenis, galima pateikti apibendrintą informaciją:

• 2022 m. profilaktiškai sveikatą pasitikrino 100 proc. mokinių.

• 2022 m. 91,6 proc. mokinių dalyvavo ugdymo veikloje be jokių apribojimų. 

11,4 proc. mokinių buvo nurodytos bendros, 

o 1,3 proc. mokinių – specialiosios rekomendacijos.

• 2022 m. 17,2 proc. mokinių turėjo antsvorio problemų, 12,3 proc. buvo nutukę, per

mažą svorį turėjo 11,9 proc. mokinių. 

• 2022 m. mokinių fizinio lavinimo veikloje dalyvavo su apribojimais

Parengiamojo 6,6 proc. , specialiojoje 1,8 proc. fizinio ugdymo grupėje, taip pat 0,8 proc. mokinių buvo

atleisti nuo kūno kultūros pamokų. 



REKOMENDACIJOS
Išanalizavus mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų 2021 metų duomenis, 
pateikiamos rekomendacijos, kuriomis remiantis būtų galima planuoti ir įgyvendinti 
mokinių sveikatos stiprinimo priemones:

• Būtina atkreipti dėmesį į šeimos gydytojo pažymėjime pateikiamas bendras ir

specialiąsias rekomendacijas, kurių turi būti laikomasi mokiniams dalyvaujant 
ugdymo

veikloje, siekiant geriau valdyti lėtines ligas ir sutrikimus.

• Būtina nuolatos organizuoti ir vykdyti įvairius mokymus rūkymo ir alkoholio

vartojimo žalos sveikatai temomis, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo bei streso

valdymo temomis.




