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Sveikatos duomenų analizės aprašymas (1)

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 patvirtintos Lietuvos higienos

normos HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” (Ţin., 2011,

Nr. 103-4858 ) 98 punkte nurodyta, kad mokyklos vadovas ar jo

įgaliotas asmuo turi uţtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo

procese dalyvautų pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos

paţymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus.

 Naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos

paţymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.



Sveikatos duomenų analizės aprašymas (2)

 Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandţio 26

d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birţelio 1 d.

duomenys, susiję su vaiko sveikatos paţymėjimu, visose asmens

sveikatos prieţiūros įstaigose privalo būti tvarkomi elektroniniu būdu.

 Elektroniniu būdu uţpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos

paţymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, iš kurios yra

perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos

informacinę sistemą (VSS IS). Su šia sistema dirba visuomenės

sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos prieţiūrą

ugdymo įstaigose.



Sveikatos duomenų analizės aprašymas (3)

 Duomenys apie mokinių sveikatos būklę gaunami iš statistinės apskaitos 
formos Nr. 0271/a „Vaiko sveikatos paţymėjimas“.

 Nuo 2020 m. geguţės 1 d. statistinės apskaitos forma Nr.027-1/a “Vaiko
sveikatos paţymejimas” pakeista į elektroninę statistinės apskaitos forma 
Nr.027-1 “Mokinio sveikatos paţymėjimas”.

 Nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitė asmens sveikatos prieţiūros (toliau – ASP) 

specialistų išvadų ir rekomendacijų teikimo tvarka mokyklose. Mokinių 

diagnozių gydytojai dabar nerašys, bus tik rekomendacijos.

 Nuo šių metų visuomenės sveikatos specialistas, vykdydamas veiklą ugdymo

įstaigoje, turi teikti ASP specialistų išvadas ir rekomendacijas mokyklos

vadovui ar darbuotojui, mokyklos vadovo įgaliotam tvarkyti asmens

duomenis. Mokyklos vadovas ar įgaliotas darbuotojas, siekdamas uţtikrinti

tinkamas sąlygas mokiniui dalyvauti ugdymo procese, privalo įvertinti gautas

ASP specialistų išvadas ir rekomendacijas.
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Mokinių sveikatos būklės įvertinimo išvados (paaiškinimas): 

 Gydytojų paţymėta laukelį „Mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje be 

apribojimų“, jei mokinys neserga jokia lėtine liga ir neturi sveikatos 

sutrikimų, kurie galėtų riboti mokinio dalyvavimą ugdymo veikloje ir ESPBI IS 

nurodo pagrindinę fizinio aktyvumo grupę. 

 Paţymėjus laukelį „Mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje, laikydamasis 

rekomendacijų“, jei mokinys serga lėtine liga ir (ar) turi sveikatos sutrikimų, 

kurie riboja mokinio dalyvavimą ugdymo veikloje, pasirenkamos viena ar 

kelios bendros rekomendacijos iš 3-iame punkte ,,Bendros rekomendacijos“ 

pateikto sąrašo.

 Paţymėjus 3-io punkto „Bendros rekomendacijos“ laukelį Skubios pagalbos 

poreikis – privaloma pildyti 4-ą punktą „Specialios rekomendacijos“ nurodant 

ligos TLK-10-AM kodą (pasirenkamas iš ESPBI IS pateikto sąrašo) bei 

specialias rekomendacijas ir pirmosios pagalbos priemones, kurių gali 

prireikti mokiniui, dalyvaujančiam ugdymo veikloje. Rekomendacijos, 

reikalingos mokinio savirūpai mokykloje uţtikrinti.



Sveikatos duomenų rezultatų svarba

Išnagrinėjus sveikatą atspindinčius rodiklius ir gydytojo

rekomendacijas, galime kryptingai įgyvendinti sveikatos

prieţiūrą ugdymo veikloje.



N - absoliutus asmenų skaičius.

Rodiklio reikšmė - skaitinė rodiklio reikšmė ugdymo įstaigoje.

Rodiklio reikšmė savivaldybėje - skaitinė rodiklio reikšmė savivaldybėje.

Pokytis - pateikiama skaitinė ugdymo įstaigos rodiklio pokyčio reikšmė, kuri vaizduojama 

su "+" ţenklu, jei reikšmė padidėjo, palyginus su praėjusiais metais 

ir "-", jei sumaţėjo.

Rodiklio pokytis bus pateikiamas raudona spalva, jei tai reiškia statistiškai reikšmingą 

rodiklio pokytį, palyginti su praėjusių metų reikšme  ir balta, jei pokytis nebuvo 

statistiškai reikšmingas, palyginus su praeitų metų rodiklio reikšme.

REIKŠMIŲ PAAIŠKINIMAS
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Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)

“SANTARVĖS” PROGIMNAZIJOS SVEIKATOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ (1)

Eil. Nr. Rodiklis N Rodiklio reikšmė

Rodiklio 

reikšmė savivaldy

bėje

Pokytis nuo 

praeitų metų

1.
Mokinių, lankančių ugdymo

įstaiga, skaičius
543 - 21765 -5,24

2.
Mokinių pristačiusių formą Nr. 

E027-1, dalis (%)
307 56,54 1,41 -21,74

3.

Mokinių, kurių formos Nr. E027-

1 formos I dalis "Fizinės būklės

įvertinimas" užpildyta, dalis (%)

445 81,95 2,04 -17,91

4.

Mokinių, kurių formos Nr. E027-

1 formos II dalis "Dantų ir 

žandikaulių būklės įvertinimas" 

užpildyta, dalis (%)

326 60,04 1,50 -17,11

5.

Mokinių, galinčių dalyvauti 

ugdymo veikloje be jokių 

apribojimų, dalis (%)

364 81,80 81,80 -14,61



Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)

“SANTARVĖS” PROGIMNAZIJOS SVEIKATOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ (2)

Eil. Nr.
Rodiklis N

Rodiklio reikšmė

Rodiklio

reikšmė savivaldy

bėje

Pokytis nuo

praeitų metų

6.
Mokinių, turinčių per mažą

svorį, dalis (%)
24 5,39 5,39 -41,86

7.
Mokinių, turinčių normalų

svorį, dalis (%)
193 43,37 43,37 -33,13

8.
Mokinių, turinčių antsvorį, 

dalis (%)
60 13,48 13,48 -27,25

9.
Mokinių, turinčių nutukimą, 

dalis (%) 
24 5,39 5,39 -24,83

10.

Mokinių, priskiriamų 

pagrindinei fizinio ugdymo 

grupei, dalis (%)

430 96,63 96,63 +0,31



Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)

“SANTARVĖS” PROGIMNAZIJOS SVEIKATOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ (3)

Eil. Nr. Rodiklis N Rodiklio reikšmė

Rodiklio 

reikšmė savivaldy

bėje

Pokytis nuo 

praeitų metų

11.

Mokinių, priskiriamų

parengiamajai fizinio

ugdymo grupei, dalis (%)

11 2,47 2,47 -11,79

12.

Mokinių, priskiriamų

specialiajai fizinio ugdymo

grupei, dalis (%)

4 0,90 0,90 NA

13.

Mokinių, kuriems nurodytos 

bendrosios rekomendacijos, 

dalis (%)

54 12,13 12,13 +188,81

14.

Mokinių, kuriems nurodytos 

specialiosios 

rekomendacijos, dalis (%)

3 0,67 0,67 NA

15.
Mokinių atleistų nuo kūno 

kultūros pamokų, dalis (%)
5 1,12 1,12 NA



Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)

“SANTARVĖS” PROGIMNAZIJOS SVEIKATOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ (4)

Eil. Nr. Rodiklis N Rodiklio reikšmė

Rodiklio 

reikšmė savivaldy

bėje

Pokytis nuo 

praeitų metų

16.
Mokinių, kuriems pritaikytas

maitinimas, dalis (%)
12 2,70 2,70 NA

17.

Mokinių, turinčių labai žemą

bendrą (KPI+kpi) indeksą, 

dalis (%)

35 14,58 10,74 +14,00

18.

Mokinių, turinčių žemą 

bendrą (KPI+kpi) indeksą, 

dalis (%)

44 18,33 13,50 +23,77

19.

Mokinių, turinčių vidutinį 

bendrą (KPI+kpi) indeksą, 

dalis (%)

68 28,33 20,86 -13,26

20.

Mokinių, turinčių aukštą

bendrą (KPI+kpi) indeksą, 

dalis (%)

44 18,33 13,50 -1,03

21.

Mokinių, turinčių labai aukštą 

bendrą (KPI+kpi) indeksą, 

dalis (%)

49 20,42 15,03 -3,72



“SANTARVĖS” PROGIMNAZIJOS MOKSLEIVIŲ
SVEIKATOS SUTRIKIMAI IR LIGOS



Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)
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KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

Mokinių sergamumas pagal ligų grupės 2020 m.



Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSSIS)
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MOKINIŲ FIZINIO LAVINIMO GRUPĖS
(iš pasitikrinusių sveikata 2020m.)
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Apibendrinimas

 “Santarvės“ progimnazijoje yra 82,9 (2019 m.- 99) proc. 

profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų;

(Dėl karantino buvo pratęsta profilaktinių patikrinimų data iki 2020-12-31, todėl dalis mokinių dar 

nepristatė paţymų)

 Tarp mokinių, kurie pasitikrino sveikatą, labiausiai paplitusios 

ligos ir sutrikimai:

kvėpavimo sistemos sutrikimai, infekcines ir parazitų sukeliamos 

ligos, virškinimo sistemos ligos ir traumos dėl neatsargaus 

elgesio.

 “Santarvės“ progimnazijoje 3 mokiniams sudaryti savirūpos 

planai , reikalingos mokinio savirūpai mokykloje uţtikrinti. 

(Specialias rekomendacijas ir pirmosios pagalbos priemones, 

kurių prireiks mokiniui, dalyvaujančiam ugdymo veikloje).
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Rekomendacijos

 Formuoti sveikos gyvensenos įgūdţius, bendromis mokytojų/auklėtojų ir 

bendruomenės pastangomis kurti sveikatai palankią ir saugią  aplinką. 

 Siekti  sveikatos ugdymą vykdyti visomis kryptimis, ypatingą dėmesį

skiriant regos sutrikimams ir kvėpavimo sistemos ligų profilaktikai,

fizinio aktyvumo ir saugaus elgesio,  bei tinkamos mitybos skatinimui.

 Sulaukti iš šeimos gydytojų visų rekomendacijų dėl vaiko galimybių 

dalyvauti ugdymo veikloje.



www.facebook.com/biuras

Taikos pr. 76, LT – 93200 Klaipėda

Tel. (8 46) 23 47 96

El. paštas: info@sveikatosbiuras.lt

Klaipėdos sveikatos biuras

www.sveikatosbiuras.lt


