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1. ĮVADAS 

 

Šioje apžvalgoje bus analizuojama ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikata Anykščių rajone (toliau 

– r.) 2020-2021 metais (toliau – m.) (2020 m. atitinka 2020-2021 mokslo metus (toliau – m. m.), o 2021 m. 

– 2021-2022 m. m.). Vaikų sveikatos rodiklių rezultatai nuo 2016 m. yra įrašomi į Vaiko sveikatos 

pažymėjimą (statistinės apskaitos forma Nr. 027-1/a), kurio duomenys kaupiami Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS). Nuo 2020 m. statistinės apskaitos forma Nr. 

027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ yra keičiama ir tampa elektroninė statistinės apskaitos 

forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (toliau – Pažymėjimas). Pastaroji bus pildoma 

tik elektroniniu būdu visiems mokyklas lankantiems vaikams ir pilnamečiams mokiniams (iki šiol 

profilaktinė sveikatos patikra buvo privaloma mokyklas lankantiems vaikams iki jų pilnametystės). 

2020 m. įgyvendinus projektą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“, šalies mastu yra kaupiami duomenys ir apie ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos būklę. 

Toliau apžvalgoje bus analizuojama vaikų pasiskirstymas Anykščių r. ugdymo  įstaigose 

2020-2021 m., sveikatos pažymėjimų pildymas, fizinis pasirengimas ir dalyvavimas fizinėje 

veikloje, rekomendacijų dėl dalyvavimo ugdymo veikloje paskirstymas, kūno masės indeksas 

(toliau – KMI), dantų ir žandikaulių būklė, ligotumas bei sergamumas. Kalbant apie pastarąsias 2 

sąvokas, reikėtų skirti, jog ligotumas yra bendras visų žinomų ligos atvejų skaičiaus ir gyventojų 

skaičiaus santykis tam tikru laiko momentu, o sergamumas - per metus nustatytų naujų ligos atvejų 

(ūmių ir pirmą kartą gyvenime išaiškintų lėtinių ligų) ir tų metų vidutinio gyventojų skaičiaus 

santykis. 

2. BENDRA INFORMACIJA 

 

2020-2021 m. Anykščių r. ugdymo įstaigas lankančių vaikų padaugėjo 0,6 procentais (toliau 

– proc.). Labiausiai vaikų padaugėjo Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Kurklių 

Stepono Kairio skyriuje – 83,3 proc., o sumažėjo Anykščių rajono Kavarsko pagrindinės mokyklos-

daugiafunkcio centro Traupio skyriuje – 52,3 proc. 

1 lentelė. Mokinių skaičiaus pasiskirstymas ugdymo įstaigose Anykščių r. 2020-2021 m. 

 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Anykščių Jono Biliūno gimnazija 467 445 -4,7  

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko 

vidurinio ugdymo skyrius 
24 25 +4,2  

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija 479 498 +4  

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė 

mokykla 
390 388 -0,5  

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės 

mokyklos Kurklių Stepono Kairio skyrius 
6 11 +83,3  

                                                             
 Skaičiuojamas lyginant 2020 m. ir 2021 m. reikšmes absoliučiais skaičiais (toliau – abs. sk.) Anykščių r. bei 

išreiškiamas proc. Toliau tekste naudojamas tas pats paaiškinimas. 
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Anykščių Antano Baranausko pagrindinės 

mokyklos specialiojo ugdymo skyrius-

daugiafunkcis centras 

22 25 +13,6  

Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazija 
116 125 +7,8  

Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos Debeikių skyrius 
37 40 +8,1  

Anykščių rajono Kavarsko pagrindinė 

mokykla-daugiafunkcis centras 
120 118 -1,7  

Anykščių rajono Kavarsko pagrindinės 

mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio 

skyrius 

44 21 -52,3  

Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros 

gimnazija 
183 179 -2,2  

Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros 

gimnazijos Viešintų skyrius 
29 17 -41,4  

Aukštaitijos profesinio rengimo centro 

Anykščių filialas  
210 254 +21  

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ 133 132 -0,8  

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“ 134 133 +0,8  

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ 103 104 +1  

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Spindulėlis“ 129 126 -2,3  

Iš viso 2626 2641 +0,6  

 

Vaikų, lankančių ugdymo įstaigas ir laiku pateikusių pilnai užpildytą Pažymėjimą, 2020 m. 

buvo 1401 ir tai sudarė 54,62 proc. (Lietuvos vidurkis – 49,89 proc.), o 2021 m. - 1843 ir tai sudarė 

71,91 proc. (Lietuvos vidurkis – 66,03 proc.). Lyginant 2020 m. ir 2021 m., mokinių, laiku 

pateikusių pilnai užpildytą Pažymėjimą, padaugėjo 31,6 proc. Išsamesnis pilnai užpildytų 

Pažymėjimų pateikimo pasiskirstymas abs. sk. bei proc. Anykščių r. ir Lietuvoje, pateiktas 2 

lentelėje. Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, jog Anykščių r. 2020-2021 m. pilnai užpildytų 

Pažymėjimų su I ir II dalimi išraiška abs. sk, ir dalimi padidėjo, Lietuvoje taip pat. 

2 lentelė. Pažymėjimo pildymas Anykščių r. ir Lietuvoje 2020-2021 m. 

 2020 m. 2021 m. 

Pokytis 
Abs. sk. 

Anykščių 

r. 
Lietuva Abs. sk. 

Anykščių 

r. 
Lietuva 

Užpildyta I 

dalis 

„Fizinės 

būklės 

įvertinimas“ 

1893 73,8 proc. 
74,51 

proc. 
2408 93,95 proc. 

87,29 

proc. 
+27 

Užpildyta II 

dalis 

„Dantų ir 

žandikaulių 

būklės 

įvertinimas“ 

1504 58,64 proc. 53,1 proc. 1903 74,25 proc. 
68,04 

proc. 
+26,5 
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Mokinių, galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų, 2020 m. buvo 1596, tai 

sudarė 84,31 proc (Lietuvos vidurkis – 85,75 proc.), o 2021 m. – 2105 ir tai sudarė 87,42 proc. 

(Lietuvos vidurkis – 86,44 proc.). Lyginant 2020 m. ir 2021 m., tokių mokinių padaugėjo 31,9 proc. 

Matyti, jog analogiškai daugėjant mokinių, pateikusių pažymėjimą skaičiui, daugėja ir mokinių 

dalis, kurie gali dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų. 

3. FIZINIS PASIRENGIMAS IR DALYVAVIMAS FIZINĖJE VEIKLOJE 

 

Pažymėjime yra išskirtos 3 fizinio pasirengimo grupės – pagrindinė, parengiamoji ir 

specialioji. Daugiausiai mokinių 2020-2021 m. yra priskirta pagrindinei fizinio ugdymo grupei. 

Lyginant 2020 m. bei 2021 m. Anykščių r. mokinių, priskirtų pagrindinei fizinio ugdymo grupei 

padaugėjo (tiek abs. sk., tiek dalimi), parengiamajai grupei abs. sk. padidėjo, dalimi sumažėjo, 

specialiajai grupei tiek abs. sk., tiek dalimi sumažėjo. Lietuvoje padidėjo tik pagrindinei grupei 

priklausančių vaikų, o parengiamajai ir specialiajai grupei priklausančių, sumažėjo. 

3 lentelė. Mokinių pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes Anykščių r. ir Lietuvoje 2020-

2021 m. 

 2020 m. 2021 m. 

Pokytis 
Abs. sk. 

Anykščių 

r. 
Lietuva Abs. sk. 

Anykščių 

r. 
Lietuva 

Pagrindinė 
1697 90,8 proc. 

96,87 

proc. 
2210 

92,55 

proc. 
97,3 proc. +30,2 

Parengiamoji 94 5,03 proc. 2,13 proc. 117 4,9 proc. 1,85 proc. +24,5 

Specialioji 78 4,17 proc. 0,99 proc. 61 2,55 proc. 0,85 proc. -21,8 

 

Toliau pateiktas mokinių pasiskirstymas pagal jiems nurodytas bendrąsias ir specialiąsias 

rekomendacijas. Anykščių r. ugdymo įstaigose vyrauja tokios bendrosios rekomendacijos: kalbos 

lavinimas, alergenų (maisto, žiedadulkių) vengimas, fizinio krūvio, kroso, šuolių į aukštį ir į tolį 

ribojimas ir specialiosios: mityba pagal gastroenterologo rekomendacijas, alergenų vengimas 

(moliūgas, paukštiena, miltai, avižos), kalbos lavinimas, sėdėjimas tam tikroje vietoje, socialinių 

įgūdžių formavimas, skubios pagalbos teikimas esant dusuliui (pasodinti, atlaisvinti drabužius ir 

inhaliuoti tam tikrus preparatus ar prilaikyti galvą). Išsamesnis rekomendacijų pasiskirstymas 

pateiktas 4 lentelėje. Matyti, jog 2020-2021 m. Anykščių r. ugdymo įstaigų mokinių, kuriems 

paskirtos tiek bendrosios, tiek specialiosios rekomendacijos, padaugėjo, o jų dalis – sumažėjo, 

Lietuvoje atvirkščiai – tokių vaikų dalis padidėjo. 

4 lentelė. Rekomendacijų pasiskirstymas Anykščių r. ir Lietuvos ugdymo įstaigose 2020-2021 

m. 

 2020 m. 2021 m. 

Pokytis 
Abs. sk. 

Anykščių 

r. 
Lietuva Abs. sk. 

Anykščių 

r. 
Lietuva 

Bendrosios 266 14,05 9,63 proc. 303 12,58 11,84 +13,9 
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proc. proc. proc. 

Specialiosios 
219 

11,57 

proc. 
7,64 proc. 277 11,5 proc. 8,16 proc. +26,5 

 

Kalbant apie rekomendacijas, VSS IS yra pateiktas vaikų skaičius, kuriems pritaikytas 

specialus maitinimas. 2020 m. tokių vaikų buvo 37, o 2021 m. – 45, tad jų padaugėjo 21,6 proc. 

Lyginant su Lietuvos vidurkiu, pritaikyta maitinimą turinčių vaikų Anykščių r. 2020 m. buvo 1,95 

proc., o Lietuvoje – 0,82 proc. 2021 m. jų, mūsų rajone, taip pat buvo daugiau – 1,87 proc., o 

Lietuvoje – 0,98 proc. 

Mokinių, atleistų nuo kūno kultūros pamokų, Anykščių r. 2020-2021 m. laikotarpiu padidėjo 

– 2020 m. jų buvo 31, o 2021 m. – 37, tai sudarė 19,4 proc. Lyginant tokių mokinių dalį, ji 

sumažėjo – 2020 m. tokių mokinių buvo 1,64 proc., o 2021 m. – 1,54 proc. (Lietuvos vidurkis išliko 

nepakitęs – 0,4 proc.).  

4. PASISKIRSTYMAS PAGAL KŪNO MASĖS INDEKSĄ 

 

Vertinant mokinių pasiskirstymą pagal KMI, tiek 2020 m., tiek 2021 m. daugiausiai jų buvo 

normalaus kūno svorio. Lyginant 2020 m. ir 2021 m., labiausiai padaugėjo nutukusių vaikų. 

Mokinių, turinčių per mažą svorį, išraiška abs. sk. padidėjo, o dalis Anykščių r. sumažėjo, Lietuvoje 

atvirkščiai – padidėjo. Mokinių, turinčių normalų kūno svorį, išraiška abs. sk. padidėjo, o dalis tiek 

Anykščių r., tiek Lietuvoje sumažėjo. Deja, mokinių, turinčių antsvorį ir nutukimą, išraiška tiek abs. 

sk., tiek dalimi ir Anykščių r., ir Lietuvoje padidėjo. Išsamesnis vaikų pasiskirstymas pagal KMI 

pateiktas 5 lentelėje. 

5 lentelė. Mokinių pasiskirstymas pagal KMI Anykščių r. ir Lietuvoje 2020-2021 m. 

 2020 m. 2021 m. 

Pokytis Abs. sk. Anykščių 

r. 

Lietuva Abs. sk. Anykščių 

r. 

Lietuva 

Mokiniai, 

turintys per 

mažą svorį 

242 
18,42 

proc. 

14,39 

proc. 
375 

15,8 

proc. 

15,4 

proc. 
+55 

Mokiniai, 

turintys 

normalų svorį 

813 
61,87 

proc. 

64,6 

proc. 
1453 

61,23 

proc. 

62,44 

proc. 
+78,7 

Mokiniai, 

turintys 

antsvorį 

171 
13,01 

proc. 

14,42 

proc. 
347 

14,62 

proc. 

14,76 

proc. 
+102,9 

Mokiniai, 

turintys 

nutukimą 

88 6,7 proc. 
6,59 

proc. 
198 

8,34 

proc. 

7,39 

proc. 
+125 

 

1 paveikslėlyje (toliau – pav.) pateiktas grafinis bendras vaikų pasiskirstymas pagal KMI 

Anykščių r. 2020-2021 m. Matyti, jog pasiskirstymas 2020-2021 m. išliko labai panašus. 
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1 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal KMI Anykščių r. 2020-2021 m. 

5. DANTŲ IR ŽANDIKAULIŲ BŪKLĖ 

 

Vertinant ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų skaičių, apskaičiuojamas kpi 

(pieninių dantų), KPI (nuolatinių dantų) ir bendras (KPI+kpi) indeksas. Kai KPI reikšmė yra 

mažesnė nei 1,2 – ėduonies intensyvumas apibūdinamas kaip labai žemas, nuo 1,2 iki 2,6 – žemas, 

nuo 2,7 iki 4,4 – vidutinis, nuo 4,5 iki 6,5 – aukštas, nuo 6,5 - labai aukštas. KPI indekse K raidė 

nurodo ėduonies pažeistų dantų skaičių, P – plombuotų dantų skaičių, I – išrautų nuolatinių dantų 

skaičius. 

Mokinių, turinčių per aukštą bendrą indeksą 2020 m. buvo 597 ir tai sudarė 51,73 proc. 

(Lietuvos vidurkis – 15,93 proc.), o 2021 m. – 710, tai sudarė 49,44 proc. (Lietuvos vidurkis – 

19,46 proc.). 2020-2021 m. tokių mokinių Anykščių r. padaugėjo 18,9 proc. 6 lentelėje pateiktos 

bendro indekso reikšmės pagal amžiaus grupes Anykščių r. 2020-2021 m. Matyti, jog beveik visose 

amžiaus grupėse indeksas padidėjo, išskyrus tarp 8-12 m. ir 18 m. amžiaus vaikų. Vertinant 

pokyčius tarp visų amžiaus grupių vaikų, bendras indeksas sumažėjo. 

6 lentelė. Bendras indeksas pagal amžiaus grupes Anykščių r. 2020-2021 m. 

Amžius 2020 m. 2021 m. 

3 m. 0,26 1,22 

4 m. 1,31 2,38 

5 m. 2,08 3,62 

6 m. 3,33 4,45 

7 m. 4,58 4,98 

8 m. 5,38 5 

9 m. 5,75 5,35 

10 m. 5 4,29 

11 m. 4,21 3,72 

12 m. 3,23 3,11 

13 m. 2,85 3,25 

Per mažas 
svoris
16%

Normalus 
svoris
61%

Antsvoris
15%

Nutukimas
8%

2021 m.
Per mažas 

svoris
18%

Normalus svoris
62%

Antsvoris
13%

Nutukimas
7%

2020 m.
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14 m. 3,38 4,3 

15 m. 4,43 4,86 

16 m. 4,88 5,56 

17 m. 6,17 6,57 

18 m. 7,05 6,76 

19 m. 7,38 8,3 

Iš viso 4,35 4,12 

 

7 lentelėje pateikta išsamesnė dantų ir žandikaulių būklė Anykščių r. 2020-2021 m. Iš 

lentelėje pateiktų duomenų matyti, jog sumažėjo vaikų, kurie neturi ėduonies pažeistų, plombuotų ir 

išrautų dantų, bet šiek tiek padaugėjo neturinčių sąkandžio patologijos, taip pat tų, kuriems 

nustatyta žandikaulių bei pavienių dantų sąkandžio patologija.  

7 lentelė. Vaikų dantų ir žandikaulių būklė Anykščių r. 2020-2021 m. 

 
2020 m. 2021 m. Pokytis 

Neturintys ėduonies pažeistų, 

plombuotų ir išrautų dantų 
399 332 -16,8 

Neturintys sąkandžio patologijos 945 948 +0,3 

Turintys žandikaulių patologiją 576 654 +13,5 

Turintys pavienių dantų sąkandžio 

patologiją 
338 339 +0,3 

 

Toliau, 2 pav., pateiktas mokinių pasiskirstymas pagal dantų ėduonies intensyvumą KPI (K – 

ėduonies pažeistų dantų skaičius, P – plombuotų dantų skaičius, I – išrautų nuolatinių dantų 

skaičius). Matyti, jog labai aukštą KPI indeksą turinčių vaikų sumažėjo, o turinčių aukštą ir vidutinį 

– padaugėjo. 

2 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal dantų ėduonies intensyvumą Anykščių r. 2020-2021 m. 

 

Labai 
žemas
11%

Žemas
12%

Vidutinis
25%Aukštas

18%

Labai 
aukštas

34%

2020 m.
Labai 
žemas
11%

Žemas
12%

Vidutinis
27%

Aukštas
19%

Labai 
aukštas

31%

2021 m.
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6. LIGOTUMAS IR SERGAMUMAS 

 

Analizuojant mokinių ligotumą VSS IS ataskaitose pateiktomis ligomis, matyti, jog 

daugiausia vaikų 2020 m. sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, o 2021 m. – virškinimo sistemos 

ligomis. Rodikliai Anykščių r. ir Lietuvoje pateikti 1000 mokinių. Ligotumas Anykščių r. sumažėjo 

kalbant apie visas amžiaus grupes (labiausiai sergamumas ausies ir speninės ataugos ligomis), 

Lietuvoje taip pat. 8 lentelėje matyti išsamesni ligotumo VSS IS ataskaitose pateiktomis ligomis 

pokyčiai tiek Anykščių r., tiek Lietuvoje. 

8 lentelė. Ligotumas VSS IS ataskaitose pateiktomis ligomis Anykščių r. ir Lietuvoje 2020-

2021 m. 

 2020 m. 2021 m. 

Pokytis Abs. sk. Anykšči

ų r. 

Lietuva Abs. sk. Anykšči

ų r. 

Lietuva 

Kraujo ir 

kraujodaros 

organų ligomis 

bei tam tikrais 

sutrikimais, 

susijusiais su 

imuniniais 

mechanizmais 

(D50-D89) 

25 
9,06 

proc. 

10,09 

proc. 
4 

1,43 

proc. 

1,94 

proc. 
-84 

Endokrininėmis 

ir medžiagų 

apykaitos 

ligomis (E00-

E90) 

209 
75,72 

proc. 

60,97 

proc. 
18 

6,44 

proc. 

8,74 

proc. 
-91,4 

Psichikos ir 

elgesio 

sutrikimais 

(F00-F99) 

134 
48,55 

proc. 

51,31 

proc. 
42 

15,04 

proc. 

12,4 

proc. 
-68,7 

Nervų sistemos 

ligomis (G00-

G99) 

51 
18,48 

proc. 

16,63 

proc. 
9 

3,22 

proc. 

4,21 

proc. 
-82,4 

Akies ir jos 

priedinių 

organų ligomis 

(H00-H59) 

335 
121,38 

proc. 

186,98 

proc. 
33 

11,82 

proc. 

23,29 

proc. 
-90 

Ausies ir 

speninės 

ataugos ligomis 

(H60-H95) 

121 
43,84 

proc. 

39,78 

proc. 
8 

2,86 

proc. 

3,26 

proc. 
-93,4 

Kraujotakos 

sistemos ligomis 

(I00-I99) 

33 
11,96 

proc. 

19,57 

proc. 
5 

1,79 

proc. 

3,36 

proc. 
-84,9 

Kvėpavimo 

sistemos ligomis 
1004 

363,77 

proc. 

328,33 

proc. 
78 

27,93 

proc. 

25,28 

proc. 
-92,2 
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(J00-J99) 

Virškinimo 

sistemos ligomis 

(K00-K93) 

938 
339,86 

proc. 

170,93 

proc. 
162 58 proc. 

31,17 

proc. 
-82,7 

Odos ir poodžio 

ligomis (L00-

L99) 

195 
70,65 

proc. 

74,53 

proc. 
34 

12,17 

proc. 

14,08 

proc. 
-82,6 

Jungiamojo 

audinio ir 

raumenų 

sistemos ligomis 

(M00-M99) 

112 
40,58 

proc. 

61,17 

proc. 
13 

4,65 

proc. 

8,73 

proc. 
-88,4 

Lytinėmis ir 

šlapimo sistemų 

ligomis (N00-

N99) 

60 
21,74 

proc. 

29,33 

proc. 
12 4,3 proc. 

5,99 

proc. 
-80 

Susižalojimai, 

apsinuodijimai 

ir tam tikri 

išorinių 

poveikių 

padariniai 

(S00-T98) 

311 
112,68 

proc. 

110,07 

proc. 
37 

13,25 

proc. 

13,16 

proc. 
-88,1 

 

Toliau pateiktas 1-19 m. amžiaus vaikų sergamumas ligų grupėmis pagal TLK-10-AM 

sisteminį ligų sąrašą, kuriomis šio amžiaus jaunimas sirgo dažniausiai (žiūrėti (toliau – žr.) 9 

lentelę). Matyti, jog 2020-2021 m. susirgimų skaičius kito netolygiai, visose amžiaus grupėse 

padidėjo sergančių virškinimo sistemos bei jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis, 

padaugėjo turinčių įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų, simptomų, 

požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur. Iš 9 lentelėje 

pateiktų duomenų matyti, jog labiausiai bendras susirgimų skaičius padidėjo kalbant apie navikus, 

labiausiai sumažėjo kalbant apie ausies ir speninės ataugos ligas.  

9 lentelė. Sergamumas pagrindinėmis ligų grupėmis Anykščių r. 2020-2021 m. 

 2020 m. 2021 m. Pokytis 

1-4 

m. 

5-9 

m. 

10-

14 

m. 

15-

19 

m. 

Iš 

viso 

1-4 

m. 

5-9 

m. 

10-

14 

m. 

15-

19 

m. 

Iš 

viso 

Tam tikros 

infekcinės ir 

parazitų 

sukeliamos ligos 

(A00-B99) 

54 33 37 30 154 72 50 24 30 176 +14,3 

Navikai (C00-

D48) 
7 3 6 8 24 6 4 11 18 39 +62,5 

Kraujo ir 

kraujodaros 

organų ligos bei 

13 8 9 23 53 13 8 7 33 61 +15,1 
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tam tikri 

sutrikimai, susiję 

su imuniniais 

mechanizmais 

(D50-D89) 

Endokrininės, 

mitybos ir 

medžiagų 

apykaitos ligos 

(E00-E90) 

67 69 99 118 353 73 65 115 133 386 +9,4 

Psichikos ir 

elgesio sutrikimai 

(F00-F99) 

38 93 47 70 248 35 103 58 48 244 -1,6 

Nervų sistemos 

ligos (G00-G99) 
9 18 24 52 103 4 16 29 42 91 -11,7 

Akies ir jos 

priedinių organų 

ligos (H00-H59) 

75 175 171 229 650 47 201 218 259 725 +11,5 

Ausies ir speninės 

ataugos ligos 

(H60-H95) 

48 49 43 37 177 26 37 26 37 126 -28,8 

Kraujotakos 

sistemos ligos 

(I00-I99) 

6 7 24 38 75 10 11 22 43 86 +14,7 

Kvėpavimo 

sistemos ligos 

(J00-J99) 

368 425 292 293 1378 355 398 218 223 1194 -13,4 

Virškinimo 

sistemos ligos 

(K00-K93) 

153 414 361 371 1299 160 452 402 415 1429 +10 

Odos ir poodžio 

ligos (L00-L99) 
87 61 55 90 293 73 64 49 113 299 +2 

Jungiamojo 

audinio ir 

raumenų bei 

skeleto ligos (M00-

M99) 

17 55 77 112 261 21 88 107 121 337 +29,1 

Lytinės ir šlapimo 

sistemos ligos 

(N00-N99) 

20 22 15 57 114 21 25 19 55 120 +5,3 

Įgimtos 

formavimosi ydos, 

deformacijos ir 

chromosomų 

anomalijos (Q00-

Q99) 

26 27 30 38 121 45 36 32 44 157 +29,8 

Simptomai, 

požymiai ir 

nenormalūs 

klinikiniai bei 

186 116 115 138 555 202 137 154 167 660 +18,9 
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laboratoriniai 

radiniai, 

neklasifikuojami 

kitur (R00-R99) 

Sužalojimai, 

apsinuodijimai ir 

tam tikri išorinių 

poveikių 

padariniai (S00-

T98) 

94 99 113 143 449 86 113 121 142 462 +2,9 

Sveikatos būklę 

veikiantys 

faktoriai ir 

apsilankymai 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigose (Z00-

Z99) 

489 682 637 760 2568 485 756 746 837 2824 +10 

 

7. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

IŠVADOS: 

2020-2021 m. Anykščių r.: 

1. Ugdymo įstaigas lankančių vaikų padaugėjo 0,6 proc.; 

2. Vaikų, laiku pateikusių pilnai užpildytą sveikatos pažymėjimą, padaugėjo 31,6 proc.; 

3. Vaikų, galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų, padaugėjo 31,9 proc.; 

4. Daugiausia vaikams buvo priskirta pagrindinei fizinio ugdymo grupei. Pastarajai ir 

parengiamajai fizinio ugdymo grupei priskirtų vaikų padaugėjo, o specialiajai – sumažėjo; 

5. Vaikų, kuriems paskirtos tiek bendrosios, tiek specialiosios rekomendacijos, padaugėjo; 

6. Vaikų, kuriems taikomas pritaikytas maitinimas, padaugėjo 21,6 proc.; 

7. Vaikų, kurie buvo atleisti nuo kūno kultūros pamokų, padaugėjo 19,4 proc.; 

8. Vertinant pagal KMI, labiausiai padaugėjo vaikų, turinčių nutukimą – 125 proc.; 

9. Vaikų, turinčių per aukštą bendrą (KPI+kpi) indeksą, padaugėjo 18,9 proc.; 

10. 16,8 proc. sumažėjo vaikų, kurie neturi ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, 

tačiau padaugėjo neturinčių sąkandžio patologijos – 0,3 proc., turinčių žandikaulių patologiją – 13,5 

proc., turinčių pavienių dantų sąkandžio patologiją – 0,3 proc.; 

11. Sumažėjo sergamumas visomis ligų grupėmis, labiausiai – ausies ir speninės ataugos 

ligomis – 93,4 proc.; 

12. Daugiausia vaikų 2020 m. sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, o 2021 m. – virškinimo 

sistemos ligomis; 

13. Visose amžiaus grupėse padidėjo sergančių virškinimo sistemos bei jungiamojo audinio 

ir raumenų bei skeleto ligomis, padaugėjo turinčių įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir 
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chromosomų anomalijų, simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, 

neklasifikuojamų kitur. 

14. Bendras susirgimų skaičius padidėjo kalbant apie navikus – 62,5 proc., labiausiai 

sumažėjo kalbant apie ausies ir speninės ataugos ligas – 28,8 proc. 

REKOMENDACIJOS: 

Tėvams: 

1. Sudaryti vaiko dienotvarkę (dienos veiklos, miego režimas) ir kontroliuoti jos laikymąsi. 

2. Reguliariai kartu su vaiku leisti laiką gryname ore. 

3. Laikytis sveikos gyvensenos principų. 

4. Motyvuoti vaiką dalyvauti kūno kultūros pamokose ir kituose, fizinį aktyvumą 

skatinančiuose, renginiuose. 

5. Periodiškai atlikti vaiko profilaktinį sveikatos patikrinimą, ne mažiau kaip 2 kartus per 

metus patikrinti vaiko dantų būklę pas gyd. odontologą; esant nusiskundimams, nedelsiant kreiptis į 

gydytoją. 

 

Visuomenės sveikatos biurui: 

1. Užtikrinti periodišką VSS IS tikrinimą dėl vaikų sveikatos pažymėjimų galiojimo ir 

informacijos teikimą ugdymo įstaigai, tėvams. 

2. Skatinti vaikų dalyvavimą akcijose, pamokose ir kituose renginiuose, skirtuose fizinio  

aktyvumo bei sveikatai palankios mitybos skatinimui, dantų ir burnos higienos stiprinimui; 

organizuoti aktyviąsias pertraukas ir kitas trumpas informacines kampanijas pertraukų metu. 

3. Nuolat teikti pasiūlymus ugdymo įstaigai dėl kūno kultūros pamokų organizavimo, vaikų  

maitinimo gerinimo. 

4. Plėsti konsultacijų teikimą ugdymo įstaigos bendruomenei. 

5. Gerinti ir stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

8. INFORMACIJOS ŠALTINIAI 

 

1. VSS IS suformuotos ataskaitos; 

2. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras „Pagrindinės sveikatos statistikos 

sąvokos, jų apibrėžimai ir skaičiavimas“; 

3. Higienos instituto sveikatos statistinių duomenų portalas. 
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