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Vaikų sveikatos analizės 
aprašymas (1) 

O Duomenys apie vaikų sveikatos būklę gaunami iš 
statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko 
sveikatos paţymėjimas“ (toliau – vaiko sveikatos 
paţymėjimas), patvirtintos Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodţio 24 
d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos 
formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos 
paţymėjimas“ patvirtinimo” (Ţin., 2005, Nr. 3-38).  

 

O Kasmet šeimos gydytojo uţpildytas vaiko 
sveikatos paţymėjimas turi būti pristatomas į 
bendrojo lavinimo mokyklą- darţelį. 
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Vaikų sveikatos analizės 
aprašymas (2) 

O Vaikų sveikatos statistinė analizė buvo atlikta 

iš vaikų sveikatos paţymėjimų, kurie buvo 

pristatyti į Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokyklą-

darţelį. 

O Duomenų suvedimui ir apdorojimui naudota 

elektroninė sveikatos biurų stebėsenos 

programa ,,SB sistema“. 
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Vaikų sveikatos analizės 
rezultatų svarba 

O Kasmetinė vaikų profilaktinių patikrinimų 

analizė reikalinga tam, kad kryptingai 

planuotume ir įgyvendintume sveikatos 

prieţiūrą mokykloje-darţelyje, organizuotume 

tikslesnes sveikatos stiprinimo priemones, 

susijusias su ligų ir traumų profilaktika.  
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Profilaktiškai sveikatą pasitikrinę 
ir visiškai sveiki vaikai  
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Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika, ir  kuri turi nors vieną 
sveikatos sutrikimą, pagal „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio 

vaikų grupes 2016 m. (proc.) 

81,4 81,3 81,7 

18,6 18,7 18,3 Visiškai sveikų vaikų

dalis

Vaikų dalis, turinti nors

vieną sveikatos

sutrikimą
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Kūno masės indeksas  
(toliau – KMI) 

7 



Vaikų pasiskirstymas pagal KMI ir 

ugdymo grupes 2016 m. (proc.) 
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Bendras vaikų skaičius 62,4 4,6 1,6 0,5 30,9

Darţelinukai 61,8 4,6 1,5 0 32,1

Priešmokyklinukai 63,3 5 1,7 1,7 28,3
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Fizinio ugdymo grupės 
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Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio 
ugdymo grupes 2016 m. (proc.) 
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Pagrindinė Parengemoji Specialioji Atleisti Neįvertinta

Bendras vaikų skaičius 99,9 0,5 0 0 0,5

Darţelinukai 99,3 0 0 0 0,7

Priešmokyklinukai 98,3 1,7 0 0 0
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Augimo įvertinimas 
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Vaikų pasiskirstymas pagal augimo 
įvertinimą ir ugdymo grupes 2016 m. (proc.) 
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HAN HAK NHA Neįvertinta

Bendras vaikų skaičius 79,9 3,1 2,1 14,9

Darţelinukai 79,8 2,2 1,5 16,5

Priešmokyklinukai 80 5 3,4 11,6

Fizinės būklės vertinimo 

variantai: 

 

NHA – nedarnus augimas,  

HAN – darnus augimas, 

HAK (apatinė arba viršutinė 

riba) – darnus augimas. 
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Sveikatos sutrikimai ir ligos 
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Vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir 
sutrikimais 2016 m. (proc.) 

 

7,8 

16 

6,2 

2,6 

1 

3 

2,6 

1 

11,3 

0,5 

67,5 

0 

44,3 

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Įgimtos formavimosi ydos

Odos ir jos priedų ligos

Skeleto raumenų sistemos ligos

Endokrininė sistema

Urogenitalinė sistema

Virškinimo sistema

Nervų sistemos ligos

Kvėpavimo sistemos ligos

Kraujotakos sistemos ligos

Regėjimo sutrikimai

Klausos sutrikimai

Simptomai, pakitimai,…
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Dominuojantys sveikatos 
sutrikimai 
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Regos sutrikimų struktūra 2016 m. (proc.) 

91,2 

4,4 2,2 2,2 Hipermetropija

(toliaregystė)

Astigmatizmas

Ţvairumas

Kiti sutrikimai
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Simptomai, pakitimai ir nenormalūs 
klinikiniai radiniai 2016 m. (proc.) 

 

95,4 

2,3 2,3 Gėrybiniai ir

nepatologiniai širdies

ūţesiai

Širdies ūţesiai ir širdies

tonai

Kiti sutrikimai
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Įgimtų formavimosi ydų struktūra 
2016 m. (proc.) 

50 

14,7 

8,8 

5,9 

5,9 

5,9 
8,8 

Atvira arba iškilusi

ovalioji anga

Įgimta plokščia pėda

Prieširdţių pertvaros

defektas

Kitos įgimtos širdies

ertmių ydos

Kitas prieširdţių

pertvaros defektas

Įduba krūtinė

Kiti sutrikimai
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Kvėpavimo sistemos ligų struktūra 
2016 m. (proc.) 

 

31 

20,7 17,3 

10,3 

6,9 6,9 
6,9 

Adenoidų hipertrofija

Kitas alerginis rinitas

Kitos ūminės pasikartojančios

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos

Mišri astma

Tonzilių hipertrofija

Alerginė astma

Kiti sutrikimai
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Sveikatos sutrikimai ir ligos 
pagal vaikų ugdymo grupes 
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Darželio grupės vaikų dalis, turinti tam tikrų ligų 
ar sutrikimų 2016 m. (proc.) 

45,5 

10,45 

3,5 

4,5 

0 

3,7 

4,5 

2,2 

13,4 

0 

67,9 

0 

21,6 

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs…

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Odos ir jos priedų ligos

Skeleto raumenų sistemos ligos

Endokrininė sistema

Urogeninė sistema

Virškinimo sistema

Nervų sistemos ligos

Kvėpavimo sistemos ligos

Kraujotakos sistemos ligos

Regos sutrikimai

Klausos sutrikimai

Įgimtos formavimosi ydos
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Darželio grupės vaikų sutrikimai ir 
ligos 2016 m. (proc.) 

• Atvira arba išlikusi ovalioji anga (55,2 
proc.) 

• Prieširdţių pertvaros defektai     (10,3 
proc.) 

• Įgimta plokščia pėda (13,8 proc.) 

• Kiti sutrikimai (20,7 proc.) 

• Gėrybiniai ir nepatologiniai 
širdies ūţesiai (96,8 proc.) 

• Širdies ūţesiai nepatikslinti  
(1,6  proc.) 

• Širdies ūţesiai ir širdies tonai 
(1,6 proc.) 

• Toliaregystė (92,4 proc.) 

• Ţvairumas (3,4 proc.) 

• Astigmatizmas (2,2 proc.) 

• Miopija (trumparegystė)              
(1 proc.) 

• 6-ojo nervo paralyţius 
(1proc.) 

Regėjimo 
sutrikimai 
(67,9 proc.) 

Simptomai, 
požymiai ir 
nenormalūs 

klinikiniai bei 
laboratoriniai 

radiniai           
(45,5 proc.) 

Įgimtos 
formavimosi 

ydos  

(21,6 proc.) 
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Priešmokyklinės grupės vaikų dalis, turinti tam tikrų 

ligų ar sutrikimų 2016 m. (proc.) 

41,7 

6,7 

5 

6,7 

3,3 

1,7 

0 

0 

18,3 

1,7 

76,7 

0 

8,3 

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs…

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Odos ir jos priedų ligos

Skeleto raumenų sistemos ligos

Endokrininė sistema

Urogeninė sistema

Virškinimo sistema

Nervų sistemos ligos

Kvėpavimo sistemos ligos

Kraujotakos sistemos ligos

Regos sutrikimai

Klausos sutrikimai

Įgimtos formavimosi ydos

23 



Priešmokyklinės grupės vaikų sutrikimai ir 
ligos 2016 m. (proc.)  

 
• Toliaregystė (89,1 proc.) 

• Astigmatizmas (8,7 proc.) 

• Blefaritas- voko krašto uţdegimas (2,2 proc.) 

Regėjimo sutrikimai 

(76,7 proc.) 

• Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūţesiai (92 proc.) 

• Šlapimo nelaikymas (4 proc.) 

• Širdies ūţesiai ir širdies tonai (4 proc.) 

Simptomai, poţymiai ir 
nenormalūs klinikiniai 

bei laboratoriniai 
radiniai (41,7 proc.) 

•  Adenoidų hipertrofija (27,3 proc.) 
• Alerginis rinitas (27,3 proc.) 

•  Astma (36,4 proc.) 

•  Lėtinis tonzilitas (9 proc.) 

Kvėpavimo sistemos 
ligos 

(18,3 proc.) 
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REKOMENDACIJOS  
Išanalizavus Klaipėdos miesto „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio 

ikimokyklinio ugdymo vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2016 
m. duomenis, pateikiamos rekomendacijos, kuriomis remiantis būtų 
galima planuoti ir įgyvendinti vaikų sveikatos stiprinimo priemones:  

O Tikslinga vaikų tėvus įtraukti į sveikatos stiprinimo veiklas – 
organizuoti ir vykdyti mokymus apie tinkamą mitybą, fizinį 
aktyvumą. 

O Būtina vaikų sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis, 
ypatingą dėmesį skiriant regos sutrikimų profilaktikai: tinkamai 
aplinkai (žaidimų vieta, sėdėjimo poza, apšvietimas, laiko leidimas 
prie kompiuterio ir televizoriaus), poilsiui (akių mankštelės), 
pilnavertei mitybai bei profilaktiniam regėjimo tikrinimui.  

O Mažinti gyvensenos rizikos veiksnius, kurie sąlygotų kvėpavimo 
sistemos ligas, didelį dėmesį skiriant profilaktikai (tinkama 
higiena, mityba, fizinis aktyvumas darbo–poilsio režimas). 

 

25 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! 
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