PAKRUOJO RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ
SVEIKATA 2012 METAIS
Pagal Pakruojo rajono švietimo skyriaus pateiktus duomenis 2012 metais Pakruojo
rajono mokyklose mokėsi 3066 mokiniai, iš jų :
prieš mokyklinio ugdymo klasėse - 62 vaikai;
1-4 klasėse – 877 mokiniai;
5-8 klasėse – 1057 mokiniai;
9-12 klasėse - 1070 mokiniai.
2012 metais sveikatą pasitikrino 2974 mokinys. Tai sudaro 97 proc. visų mokinių ( 2011 m. 97 proc., 2010 m. - 98 proc., 2009 m. - 95,82 proc.). Iš profilaktiškai pasitikrinusių mokinių
visiškai sveiki buvo tik 633 mokiniai (1pav). Lyginant 2012 m. su 2011 m. duomenimis ligotumas
padidėjo 0,2 proc. (2011 m. visiškai sveikų mokinių buvo 21,1 proc.). Didžiausias moksleivių
ligotumas stebimas Linkuvos gimnazijoje 19,3 proc., mažiausias Triškonių pagrindinėje mokykloje
– 2,5 proc. (2 pav).
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Iš profilaktinių patikrinimų pagal klases matome, kad
ikimokyklinio amžiaus vaikai, bei 1-4 klasių mokiniai (3pav.).
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Pagal mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis 2012 mokslo
metais, Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių pasitikrinusių profilaktiškai buvo
2974 iš kurių 3471 buvo ligos atvejai, tai sudarė 1,2 susirgimai vienam mokiniui.
Didžiajai daliai pasitikrinusiųjų mokinių buvo nustatytas kariesas, endokrininės sistemos
sutrikimai, trumparegystė, netaisyklinga laikysena (4 pav.). Ateityje norint kontroliuoti ir išvengti
šių susirgimų reiktu skirti daugiau dėmesio šių ligų profilaktikai.

4 pav. Profilaktiškai pasitikrinusių mokinių susirgimai

Kariesas 2012 metų profilaktinių patikrinimų metu nustatytas 23,2 proc. mokinių, tai 0,2
proc. daugiau, nei 2011 metais ir 3 proc. daugiau, nei 2010 m. ( 2011 m. kariesas nustatytas 23
proc. mokinių, 2010 m. -

20,2 proc.). Akivaizdu, kad kariesas palaipsniui didėja. 2012 m.

profilaktinių patikrinimų metu daugiausia kariesas nustatytas 1-4 kl. ir 5-8 kl. mokinių tarpe,
mažiausiai priešmokyklinėse grupėse (5 pav.).
Dantų kariesas, arba dantų ėduonis – viena labiausiai paplitusių ligų pasaulyje, nuo kurios yra
pažeisti daugiau nei 90 % visų pasaulio žmonių dantys. Burnos ertmės higiena, dantų priežiūra ir jų
padengimas silantais yra pagrindinės priemonės kovai su kariesu.
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Taip pat didelį dėmesį reiktų skirti endokrininės sistemos sutrikimams, profilaktinių
patikrinimų metu buvo nustatyta 17,7 proc. sutrikimų. Palyginus 2012 m. endokrininės sistemos
sutrikimus su 2011 m. ir 2010 m. matome, kad endokrininės sistemos sutrikimai turi tendenciją
didėti (6pav). Daugiausia endokrininės sistemos sutrikimų nustatyta 9-12kl. mokiniams 41,5 proc.,
5-8kl. mokiniams 36,6proc., 1-4kl. mokiniams – 20,4 proc., priešmokyklinių ugdymo grupių
vaikams – 1,5 proc.

Endokrininės sistemos sutrikimai
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Profilaktiškai pasitikrinusiems mokiniams buvo nustatyta 20,9 proc. regos sutrikimų, iš kurių:
2,3 proc. regos sistemos sutrikimų;
15,4 proc. trumparegystė;
1,8 proc. toliaregystė;
1,4 proc. astigmatizmas.
Regos sutrikimai nustatyti 726 mokiniams, daugiausia su regos sutrikimais yra 9-12 klasėse, t.y.
323 mokiniai, priešmokyklinio ugdymo grupėse 5 vaikai, 1-4 klasėse – 156 mokiniai, 5-8 klasėse 242
mokiniai.
Trečią vietą pagal vaikų ligų paplitimą 2012 m. profilaktinių patikrinimų metu užima
trumparegystė, kuri buvo nustatyta 15,4 proc. mokinių, 2011m. – 16 proc., 2010 m. – 14,3 proc.
Daugiausia trumparegystės atvejų buvo nustatyta 9-12 kl. moksleiviams ( 7 pav., 8 pav.).
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7 pav. Profilaktinių patikrinimų metu nustatytos trumparegystės pasiskirstymas pagal klases.
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Didelį dėmesį reiktų atkreipti į netaisyklinga laikysena, 2012 m. ji buvo nustatyta 13,5 proc.
mokinių. Daugiausia netaisyklingos laikysenos atvejų nustatyta 5-8 kl. moksleiviams (9 pav.).
Lyginant su ankstesniais metais netaisyklingos laikysenos nustatytos mokiniams skaičius sumažėjo
2,5 proc, tačiau tai vis tiek išlieka viena iš pagrindinių problemų (2011 m. -16 proc. , 2010 m. –
11,4 proc.).
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Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sveikatos būklės analizė
parodė, kad į pagrindinę kūno kultūros grupę buvo priskirti 95,4 % mokinių, 2,2 %
priskirti į parengiamąją grupę, 1,4 % mokinių paskirti į specialiąją kūno kultūros grupę, o
likusi moksleivių dalis - 1 % buvo visai atleisti nuo kūno kultūros pamokų. Lyginant
2012, 2011, 2010 metų moksleivių fizinio ugdymo grupių duomenis, jos kito nežymiai (10
pav.).

Mokinių pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes

10 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes

Išvados:
1. Rajono moksleivių sveikata prastėja. Lyginant su 2011 metų profilaktinių patikrinimų
duomenimis 2012 metais moksleivių ligotumas padidėjo 0,2 procento.
1. 2012 metais 3 procentai rajono moksleivių profilaktiškai laiku nepasitikrino
sveikatos.
2. Pakruojo rajone didžiausiai daliai pasitikrinusiųjų moksleivių nustatytas kariesas, jis
sudaro 23,2 proc.
3. Dauguma moksleivių turi regos problemų, regos susirgimai sudaro 20,9 proc., iš kurių
didumai nustatyta trumparegystė - 15,4 proc.
4. Kasmet daugėja endokrininės sistemos sutrikimų

(2012 m. - 17,7; 2011 m. – 14

proc.; 2010 m. - 13,4 proc.).

Rekomendacijos:
1. Tėveliams dažniau priminti, kaip yra svarbu profilaktiškai apsilankyti pas šeimos
gydytoją ir patikrinti vaikų sveikatą. Siekti, kad būtų 100 procentinis mokinių sveikatos
profilaktinis patikrinimas.

2. Kovoje su kariesu reikia skirti daugiau dėmesio jo profilaktikai, labai svarbu, kad jau
nuo pat mažens vaikams būtų formuojami taisyklingos mitybos įpročiai, moksleiviai būtų
supažindinami su burnos ertmės higiena, dantų priežiūra. Reikia siekti kuo didesnio pirmųjų
pastoviųjų dantų padengimo silantais, kurie užkerta kelia kariesui.
Tėveliams teikti daugiau informacijos apie vaikų burnos higieną bei rekomenduoti
profilaktines priemones, padedančias išvengti dantų karieso.
3. Geras regėjimas ir akių stiprinimas yra svarbi bendros sveikatos dalis. Todėl labai
svarbu imtis kompleksinių priemonių, kurios padėtų išvengti regos sutrikimų, stiprintų akis:
3.1. Tinkamas apšvietimas darbo vietoje, atstumo išlaikymas (apie 30-40 cm. iki
teksto) skaitant, rašant ;
3.2. Specialių pratimų akims atlikimas;
3.3. Leisti akims 5-10 min. tiesiog užsimerkus pailsėti;
3.4. Išsimiegoti, nes miego trūkumas įtakoja regėjimo prastėjimą.
3.5. Vartoti natūralius preparatus skirtus akių stiprinimui;
3.6. Sveikos mitybos propogavimas. Maistas, kuriame gausu skaidulų, vitamino
C, D, beta karoteno ir kitų vitaminų bei mineralų, stiprina regėjimą. Akis ypač stiprina šie
produktai: morkos, kiaušiniai, mėlynės, špinatai, vynuogės, česnakai.
3.7. Mažiau laiko leisti prie kompiuterio, televizoriaus, daugiau būti gryname ore.
4. Endokrininių sistemų sutrikimų profilaktikai didelį dėmesį skirti racionaliai mitybai,
kūno masės normalizavimui, fiziniui aktyvumui .
5. Norint išsaugoti sveikatą, būtina žinoti ne tik ligos atsiradimo ir vystymosi priežastis,
bet ir įdiegti sveikos gyvensenos principus. Sveikatos mokymas turi didelę įtaką ne tik
skatinant žmones sveikiau gyventi, bet ir kuriant sveikatą palaikančią aplinką, todėl labai
svarbu plėsti rajone sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
Dažniau organizuoti paskaitas, pranešimus moksleivių tėveliams sveiko gyvenimo būdo
tema, siekiant padėti išsiugdyti sveikos gyvensenos įpročius šeimoje, padedančius išsaugoti ir
stiprinančius sveikatą, sveiką aplinką .
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