
Privalomuoju moksleivių sveikatos patikrinimu patariama 

pasirūpinti nelaukiant rugsėjo 

Moksleivių sveikatą patikrinkite dabar ir rudenį nereiks stumdytis eilėje prie 

šeimos gydytojo kabineto. 

 

Sveikatos specialistai kviečia mokinius vasarą profilaktiškai pasitikrinti sveikatą, nes iki rugsėjo 15 

dienos mokiniai turės pristatyti pažymas apie savo sveikatos būklę. 

Patį profilaktinį sveikatos patikrinimą reglamentuoja 2011 metais Sveikatos ministro patvirtinta 

tvarka, o Lietuvos higienos norma HN21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla“ nustato tik terminą, iki kurio 

informacija apie sveikatą turi būti pateikta mokyklai. Tokių pažymėjimų reikalaujama kasmet ir moksleivių 

tėvams tai ne naujiena. 

Neturėdami informacijos apie vaiko sveikatą, mokytojai negali užtikrinti, kad ugdymo proceso metu 

nebus jai pakenkta. Rekomendacijose šeimos gydytojas nurodo, kokią fizinio lavinimo grupę vaikas galės 

lankyti: pagrindinę, parengiamąją ar specialiąją; ar vaikui ne per sunkus įprastas krūvis, ar jis per fizinio 

lavinimo pamokas gali daryti visus pratimus, pažymi, koks jo regėjimas, laikysena, polinkis alergijai ir kt., 

nuo 2013 m. būtina odontologo apžiūra, rekomenduotina atvykti pas savo šeimos gydytoją jau 

pasitikrinus dantų būklę, pažymos be šios apžiūros nebus priimamos. 

Tėveliams atrodo, jog profilaktinių sveikatos tikrinimų metu matuojant ūgį, sveriant, 

tikrinant vaiko regą ir atliekant pagrindinius kraujo ir šlapimo tyrimus, neįmanoma tinkamai 

įvertinti vaiko sveikatos būklės. Norisi patikslinti, kad būtent tokių reguliarių apžiūrų metu galima 

nesunkiai pastebėti pirmuosius laikysenos, regos, medžiagų apykaitos sutrikimus. Šeimos 

gydytojas, pastebėjęs pirmuosius pakitimus, visada nukreips vaiką gydytojų specialistų 

konsultacijai. 

Pažyma apie mokinio sveikatos būklę privalo būti pateiktas švietimo įstaigai, kurioje vaikas 

mokosi. Už rekomendacijų, kurias nurodo Vaiko sveikatos pažymėjimą išrašantis šeimos gydytojas, 

laikymąsi atsako pats vaikas, jo tėvai ar globėjai, o mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas padeda užtikrinti šių rekomendacijų įgyvendinimą švietimo įstaigoje. Neturėdami 

informacijos apie vaiko sveikatą, mokyklų medikai negalės užtikrinti, kad ugdymo procese nebus 

pakenkta jo sveikatai. 

Pateikti švietimo įstaigai profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys naudojami mokinių 

sveikatos stebėsenai ir analizei. Išanalizavus visuomenės sveikatos priežiūros specialistės pateiktus 

duomenis, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje 2014 m. rasta regos sistemos (35,78 proc.), 

skeleto – raumenų sistemos (23,26 proc.) bei endokrininės sistemos, medžiagų apykaitos, mitybos 

(12,32 proc.) sutrikimų. 

2012-2014 m. „Vaiko sveikatos pažymėjimo duomenis“, pasirinkta penkios dažniausiai 

pasitaikančios sveikatos sutrikimų grupės: regos sutrikimai, skeleto – raumenų sistemos sutrikimai, 

virškinimo sistemos sutrikimai, kraujotakos sutrikimai, bei kvėpavimo sutrikimai, ir sureitinguota 

visos Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono mokyklos pagal tam tikro sutrikimo paplitimą procentais, 

mažėjimo tvarka. 
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Regos sutrikimai

2012-2013 10 3 27.67 69 3.07 61.51 24 33.83

2013-2014 14 4 28.08 97 0.71 76.21 29 34.36

2014-2015 14 4 30.01 103 0.22 71.65 41 34.26

Skeleto – raumenų sistemos 

sutrikimai

2012-2013 10 4 30.48 69 3.51 53.02 33 29.37

2013-2014 14 3 24.77 97 0.00 58.25 34 29.31

2014-2015 14 7 34.55 103 0.00 57.35 69 27.34

Virškinimo sistemos 

sutrikimai

2012-2013 10 8 4.63 69 0.00 59.26 45 4.91

2013-2014 14 12 6.72 97 0.00 52.87 61 10.24

2014-2015 14 5 1.28 103 0.00 25.44 28 2.75

Kraujotakos sutrikimai

2012-2013 10 3 15.69 69 0.00 56.60 33 17.56

2013-2014 14 2 2.91 97 0.00 58.28 9 17.68

2014-2015 14 9 28.04 103 0.00 45.97 82 18.94

Kvėpavimo sutrikimai

2012-2013 10 7 12.47 69 0.00 21.13 47 9.6

2013-2014 14 3 9.23 97 0.24 21.55 40 10.56

2014-2015 14 9 18.16 103 0.00 69.32 81 12.49

 

* Mokykla – darželis, pradinė m-kla, pagrindinė m-kla, progimnazija, gimnazija, vidurinė m-kla 

**Reitingavimas vykdomas „šviesoforo“ principu. Vadovaujantis šiuo principu, visos Vilniaus 

mieste esančios ugdymo įstaigos, pateikusios sveikatos pažymas, suskirstytos į 3 lygias grupes: 

grupė ugdymo įstaigų, kuriose stebimas rodiklis – geriausias (t.y. mažiausias), priskiriamos ugdymo 

įstaigų su geriausiais rodikliais grupei ir žymimos žalia spalva; 

grupė ugdymo įstaigų, kuriose stebimas rodiklis – prasčiausias (t.y. didžiausias), priskiriamos 

ugdymo įstaigų su prasčiausiais rodikliais grupei ir žymimos raudonas spalva; 

likusių ugdymo įstaigų rodiklio reikšmės žymimos geltona spalva. Šių ugdymo įstaigų rodikliai 

interpretuojami kaip atitinkantys vidurkį. 

Kitaip tariant, kuo skaičius reitinge didesnis, tuo ugdymo įstaigoje konkrečia liga sergančių 

mokinių skaičius yra didesnis. 

Tai tik patvirtina, kad mokiniams būtina tikrintis sveikatą ir geriausia tai daryti dar 

neprasidėjus mokslo metams. 

 

Sveikatos pradžiamokslis tėveliams 
Laikytis sveikos gyvensenos taisyklių rekomenduojama ir mokslo metais, ir vasarai 

įsibėgėjus. Pagal galimybes leisti laiką gryname ore, keliauti, važinėti dviračiu. Sportuojant, 

žaidžiant gryname ore vaikai grūdinasi, tampa atsparesni ligoms. 

Mitybos racioną turi sudaryti daug šviežių vaisių ir daržovių, kurie aprūpina organizmą 

vitaminais. Ne mažiau svarbu laikytis dienos, darbo ir poilsio režimo. 



Tėvai privalo supažindinti vaikus su asmens higienos, sveikatos, mitybos, fizinio 

aktyvumo, grūdinimosi pradmenimis. Taip pat suaugusieji turi išmokyti vaikus saugoti sveikatą, 

kokie veiksniai silpnina ją ir kaip teisingai elgtis. Būtina ugdyti vaiko norą būti sveikam, stipriam, 

vikriam, grūdintis ir išvengti ligų. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Inesa Viškelienė 


