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Įvadas
Gera sveikata – daugelio siekiamybė, tačiau sveikata rūpintis patariama kuo ankstesniame
amžiuje, o ne tada, kai atsiranda rimtų sveikatos problemų. Vaikai yra pati pažeidžiamiausia
visuomenės grandis, todėl jų sveikatos būkle privalu domėtis nuolatos, o pastebėjus grėsmes, imtis
veiksmingų priemonių, siekiant pagerinti bendrus ir individualius vaikų sveikatos rodiklius.
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistai kiekvieną pusmetį renka ir
analizuoja moksleivių į mokyklas pristatytas sveikatos pažymas, kuriose nurodoma kokiomis
ligomis jie sirgo analizuojamu periodu. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys
Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose, surinktus sergamumo duomenis teikia biurui, kur
atliekama išsami sergamumo analizė ir nustatoma bendra ir individuali situacija moksleivių
sergamumo situacija atskirose rajono mokyklose. 2014–2015 mokslo metais Alytaus rajono
mokyklas lankė 1884 moksleiviai, besimokantys 1–12 klasėje, iš kurių praleisti pamokas dėl ligos
teko 1066 vaikams. Daugiau nei vieną kartą sirgo 488 moksleiviai.

1. Bendras Alytaus rajono moksleivių sergamumas
Analizuojant moksleivių sergamumą 2015 m. sausio–birželio mėnesiais, paaiškėjo, jog bent
vieną kartą analizuojamu laikotarpiu pamokas praleido daugiau nei pusė (55,4 roc.) Alytaus rajono
bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių moksleivių. Lyginant su praėjusių metų tokiu pat
laikotarpiu, praleidusiųjų pamokas dėl ligos padaugėjo 10-čia procentų (nuo 44,6 proc. – 2014 m.
iki 55,4 proc. 2015 m.). Kadangi moksleivių skaičius rajono mokyklose yra labai skirtingas, todėl
norint įvertinti sergamumo situaciją, skaičiuojamas išvestinis rodiklis – atvejų skaičius tenkantis
tūkstančiui moksleivių. Sausio–birželio mėsesiais 1000-čiui moksleivių teko 553,8 susirgimai, kai
tuo pačiu metu prieš metus sutrikimų skaičius buvo mažesnis, t. y. – 496,3 susirgimai. Tokį
skirtumą lemia kasmet mažėjantis moksleivių skaičius, nes kuo vaikų mažiau – tuo daugiau
sutrikimų jiems priskiriama, skaičiuojant atvejų skaičių 1000-čiui moksleivių (žr. 1 pav. ir 1
lentelę).
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1 lentelė. Alytaus rajono moksleivių sergamumas 2012–2015 m. sausio–birželio mėnesiais
Praleidę pamokas dėl ligos
2012 m.
2013 m
2014 m.
2015 m.

Praleidę pamokas dėl ligos (proc.)

1000-čiui moksleivių

36,3
51,1
49,6
55,4

361,7
510,7
496,3
553,8

1.1. Moksleivių sergamumas pagal klases
Išanalizavus gydytojų pažymas paaiškėjo, kad antrą 2014–2015 mokslo metų pusmetį
daugiausiai sirgo jauniausi, pradinių klasių moksleiviai. Daugiau nei pusė (61,9 proc.) šio amžiaus
vaikų pamokas praleido dėl vienokių ar kitokių sveikatos sutrikimų. Prieš metus, daugiausiai
sirgusiųjų buvo tarp vyresniųjų 5–8 klasių moksleivių, sirgo 53,3 proc. visų šio amžiaus vaikų.
Atspariausi ligoms buvo vyriausieji rajono moksleiviai, kurių gretose šį pusmetį sirgo 44,4 proc.
(beveik 5 proc. daugiau nei pirmajį šių mokslo metų pusmetį) (žr. 2 pav.).

Lyginant su praėjusių metų tuo pat laikotarpiu (sausio–birželio mėn.) sergančiųjų procentinė
dalis padidėjo visose amžiaus grupėse (žr. 2 pav.).
Didžiausias sergamumo rodiklis, tenkantis 1000-čiui moksleivių, buvo nustatytas tarp
mažiausiųjų moksleivių (619,3/1000 moksleivių). Lyginant su ankstesnių mokslo metų sergamumo
rodikliais, pastebimas rodiklio augimas visose amžiaus grupėse. Bet vėlgi, reikia konstatuoti, kad
šis rodiklis gali būti padidėjęs dėl kintančio moksleivių skaičiaus (žr. 3 pav.).
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Iš 1066 moksleivių, praleidusių pamokas dėl ligos, 488 moksleiviai, t. y. 45,8 proc. sirgo
daugiau nei vieną kartą.
Daugiau nei vieną kartą pamokas dėl ligos antrąjį 2014–2015 mokslo metų pusmetį teko
praleisti 488 Alytaus rajono moksleiviams t. y. devyniolikai mažiau nei prieš metus. Rezultatai
rodo, kad dažniau nei kiti sirgo 9–12 kl. moksleiviai, rečiausiai – 5–8 kl. mokiniai, nors pernai šios
amžiaus grupės vaikai sirgo labiausiai (žr. 4 pav.).

1.2. Moksleivių sergamumas pagal mokyklas
Išanalizavus visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pateiktus moksleivių sergamumo
duomenis atskirose mokyklose, nustatyta, kad didžiausias sirgusiųjų skaičius antrąjį 2014–2015
mokslo metų pusmetį kaip ir prieš metus, buvo Daugų Vlado Mirono gimnazijoje, kur 1000-čiui
šios gimnazijos moksleivių teko 616,3 sirgusieji (40-čia sirgusiųjų mažiau nei 2013–2014 m. m.
tuo pat metu) (žr. 5 pav.).
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Mažiausias sergamumo rodiklis analizuojamu laikotarpiu buvo Kumečių pagrindinėje
mokykloje (397,4 sergantieji 1000-čiui moksleivių). Lyginant su ankstesniais metais sergamumas
sumažėjo beveik 7 sergančiaisiais 1000-čiui moksleivių (žr. 5 pav.).

2. Sergamumas pagal ligų struktūra
Sergamumo struktūra, kaip ir kiekvienais metais, išliko beveik nepakitusi: antrąjį 2014–
2015 mokslo metų pusmetį (sausio–birželio mėn.) visose amžiaus grupėse vyravo kvėpavimo
sistemos ligos, sudariusios 64,5 proc. visų sveikatos sutrikimų. Moksleiviams buvo nustatyti 1291
šių ligų atvejis. Praėjusiais mokslo metais tuo pat laikotarpiu 190 atvejais mažiau, t. y. 1101
kvėpavimo sistemos ligos.
Antros pagal dažnumą – dantų ligos (10,3 proc. visų ligų priežasčių). Nustatyti 206 dantų
ligų atvejai visose Alytaus rajono mokyklose. Trečioji pagal dažnumą ligų grupė – traumos,
apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai, sudarę 4,8 proc. visų sveikatos sutrikimų 2014–
2015 mokslo metų antrąjį pusmetį. 6,7 proc. visų ligų struktūroje sudarė kitos ligos (žr. 6 pav.).
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Pagal vyravusias ligas, didžiausiai daliai moksleivių (1000-čiui Alytaus rajono moksleivių)
teko šie sutrikimai: 670,6 kvėpavimo sistemos sutrikimų (132 sutrikimais daugiau nei prieš metus),
107,5 dantų ligų (30-čia daugiau nei 2013–2014 m. m.), 49,9 traumų, apsinuodijimų ir kitų
išorinių priežasčių bei 69,2 kitų ligų (žr. 2 lentelę).

Akies, ir jos priedinių
organų ligos

Ausies ligos

Endokrininės,
mitybos ir medžiagų
apykaitos ligos

Nervų sistemos ligos

Odos ir poodžio ligos

Kitos ligos

56

13

5

1

16

19

9

22

31

58

613,4

9,8

27,7

95,5

27,2

25

5,8

2,2

0,4

7,1

8,5

4

9,8

13,8

25,9

Kraujotakos sistemos
ligos

61

Urogenitalinės ligos

Navikai

Traumos,
apsinuodijimai ir kt.
išorinių priežasčių
padariniai
Jungiamojo audinio ir
skeleto -raumenų
sistemos ligos

214

Dantų ligos

62

Virškinimo sistemos
ligos

22

Kai kurios infekcinės
ir parazitinės ligos

1374

Kvėpavimo sistemos
ligos

Sutrikimai

2 lentelė. Alytaus rajono moksleivių sergamumas pagal priežastis 2013–2015 metų sausio–
birželio mėnesiais (ligos atvejų skaičius ir 1000-čiui moksleivių tenkantys sutrikimai)

2013 sausio-birželio mėn.
Ligos
atvejų
sk.
1000čiui
moksleivių

2014 sausio-birželio mėn.
Ligos
atvejų
sk.
1000čiui
moksleivių

1101

107

90

156

64

28

12

5

3

14

30

10

28

25

72

537,9

52,3

44,0

76,2

31,3

13,7

5,9

2,4

1,5

6,8

14,7

4,9

13,7

12,2

35,2

40

4

38

27

134

19,7

14

69,6

2015 sausio-birželio mėn.
Ligos
atvejų
sk.
1000čiui
moksleivių

1291

670,6

18

74

9,4

38,4

206

96

31

14

4

107,0

49,9

16,1

7,3

2,1

3

1,6

24

12,5

20,8

2,1
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Lyginant sergamumo duomenis su ankstesniais metais, ženkliai, teigiama linkme pakito
moksleivių sergamumas kai kuriomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 1000-čiui Alytaus
rajono moskleivių teko beveik 9 atvejai (2014–2015 m. m.), kai tuo tarpu prieš metus atvejų
skaičius siekė net 52. Taip pat sumažėjo sergamumas virškinimo sistemos, endokrininės, mitybos ir
medžiagų apykaitos ligomis (žr. 2 lentelę).

2.1. Kvėpavimo sistemos ligos
Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis – vienas dažniausiai tiek vaikams, tiek ir
suaugusiems pasitaikančių ligų. Mokyklinio amžiaus vaikai dažniausiai serga ūminėmis kvėpavimo
takų infekcijomis (ŪKTI), tačiau pasitaiko ir gripo, bei pneumonijų atvejų.
Išanalizavus

moksleivių

sergamumo pažymas, paaiškėjo,
kad didžiausią dalį (83,7 proc.)
visų kvėpavimo ligų struktūroje
sudarė

moksleivių

sergamumas

ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų
infekcijomis.

Kitos

kvėpavimo

sistemos ligos sudarė 14,4 proc., o
gripas ir pneumonijos 1,9 proc.
visų kvėpavimo sistemos ligų
(žr. 7 pav.).
Gripas – tai ūminė virusinė kvėpavimo takų infekcija, kuriai būdinga staigi ligos
pradžia, karščiavimas, sausas kosulys, gerklės, galvos ir raumenų skausmas, nuovargis ir
silpnumas.
Pneumonija vadinamas ūminis, dažniausiai lokalizuotas, infekcinės kilmės plaučių
uždegimas.
Gripo ir pneumonijos atvejų lyginant su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu užregistruota šešis
kartus daugiau: atitinkamai 25 atvejai 2015 m. ir 4 atvejai 2014 m.
Daugiausia kvėpavimo sistemos ligų atvejų pastaruosius ketverius mokslo metus buvo
nustatyta tarp pradinių klasių moksleivių, mažiausiai – tarp vyriausiųjų, 9–12 klasių moksleivių.
Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis analizuojamu laikotarpiu (2015 sausio–birželio mėn.)
šiek tiek išaugo visose amžiaus grupėse, tačiau ženkliausiai pradinukų tarpe, kur atvejų tenkančių
1000-čiui moksleivių padaugėjo nuo 636,4 atvejų – 2014 m. iki 878,7 atvejų – 2015 m. (žr. 8 pav.).
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2015 metų sausio–birželio mėnesiais daugiausiai kvėpavimo sistemos sutrikimų, tenkančių
1000-čiui moksleivių, buvo Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje (884/1000
moksleivių). Lyginant su praėjusių metų tuo pat laikotarpiu, situacija Krokialaukio gimnazistų
tarpe pakito labai ženkliai, nes 2014 metais 1000-čiui moksleivių teko tik 508 atvejai.
Tuo tarpu mažiausiai kvėpavimo sistemos ligų 1000-čiui moksleivių, kaip ir prieš metus,
teko Kumečių pagrindinėje mokykloje besimokantiems vaikams (230,8/1000 moksleivių) (žr. 9
pav.).
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2.2. Virškinimo sistemos ir dantų ligos
Lietuvoje virškinimo sistemos ligos užima 2-ąją–3-ąją vietą tarp labiausiai paplitusių
sveikatos sutrikimų. Dažniausiai virškinimas sutrinka netinkamai maitinantis, patiriant nuolatinę
įtampą ar net stresą, jaučiant nerimą, esant nepakankamam arba pernelyg dideliam fiziniam
krūviui. Taip pat įtakos virškinimo sutrikimams turi vaistų sukeltas šalutinis poveikis bei ligos ir jų
komplikacijos. Dažniausiai pasitaikančios ligos – apendicitas, gastritas, nutukimas, opaligė, opinis
kolitas, pankreatitas, pilvo sienos išvaržos, gastroezofaginis refliuksas, tulžies pūslės akmenligė,
tulžies pūslės uždegimas, žarnų nepraeinamumas ir kt.
Virškinimo sistemos sutrikimai kartu su dantų ligomis, Alytaus rajono moksleivių tarpe
buvo antroji pagal dažnumą (po kvėpavimo sistemos ligų) sutrikimų grupė, 1000-čiui moksleivių
teko 145,5 atvejai, palyginus su praėjusių (2014) metų sausio–birželio mėn., skirtumas buvo 25
atvejai (1000-čiui moksleivių teko 120,7 atvejų). Virškinimo sistemos ligos sudarė 3,7 proc. t. y.
pusantro procento mažiau nei prieš metus, o dantų ligos šiek tiek daugiau nei pernai – 10,3 proc.
visų 2015 m. sausio–birželio mėnesiais nustatytų moksleivių susirgimų. Virškinimo sistemos
(kartu su dantų) ligomis sirgo 196 bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys moksleiviai (11
daugiau nei 2014 m. tuo pat laikotarpiu).
Vertinant virškinimo ir dantų ligas atskirai, pastebėta, kad tiek virškinimo sistemos
sutrikimų tiek ir dantų ligų atvejų, tenkančių 1000-čiui moksleivių, kaip ir pastaruosius trejus
metus, daugiausiai buvo nustatyta 9–12 klasių moksleiviams.
Analizuojamu laikotarpiu mažiausiai, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, virškinimo ir
dantų ligomis sirgo mažiausieji (0–4 klasių) moksleiviai (žr. 10 ir 11 pav.).

Vertinant sergamumą virškinimo sistemos ir dantų ligomis pagal mokyklas, pastebima, kad
daugiausiai dantų ligų atvejų 1000-čiui moksleivių teko besimokantiesiems Pivašiūnų gimnazijoje
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(211,4/1000 moksleivių), mažiausiai – Daugų Vlado Mirono gimnazijoje (29,4/1000 moksleivių),
tačiau virškinimo sistemos ligų šioje gimnazijoje buvo daugiausiai – 1000-čiui moksleivių teko 58
atvejai (24 ligų atvejais daugiau nei prieš metus).
Galima pasidžiaugti, kad vienoje Alytaus rajono mokykloje sergamumo virškinimo
sistemos ligomis šį pusmetį registruota nebuvo, nors prieš metus 1000-čiui šios mokyklos
moksleivių teko net 72 atvejai – tai Ūdrijos mokykla-daugiafunkcis centras (žr. 12 pav.).
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2.3. Kai kurios infekcinės parazitinės ligos
Infekcinės ir parazitinės ligos skirstomos pagal jų sukėlėją. Gali būti bakterinės, virusinės,
grybelinės ir žmogaus parazitų (pirmuonių bei kirmėlių) sukeltos ligos. Be to, infekcinės ligos gali
būti vietinės (t. y. pažeisti tik vieną kurį nors organą) arba išplitusios (sisteminės) – pvz., sepsis.
Mokyklinio amžiaus vaikų tarpe dažniausios yra žarnyno infekcinės (pvz. salmoneliozė,
šigeliozė), bei tam tikros bakterijų ir virusų (rotavirusas, norovirusas, vėjaraupiai, raudonukė)
sukeltos ligos.
Stebint trejų metų sergamumo infekcinėmis, parazitinėmis ligomis rezultatus, pastebėta,
kad situacija nėra pastovi.
Sergamumas infekcinėmis parazitinėmis ligomis 2014–2015 mokslo metų antrajį pusmetį
(sausio–birželio mėn.), lyginant su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu, pakito teigiama linkme.
2013–2014 mokslo metų sausio–birželio mėnesiais infekcinės ir parazitinės ligos visų ligų
struktūroje sudarė 6,1 proc., o 2014–2015 mokslo metais tuo pat metu – vos 1 proc. visų susirgimų.
Toks akivaizdus skirtumas atsirado, dėl itin didelio rajono moksleivių sergamumo vėjaraupiais
2013–2014 mokslo metų antrąjį pusmetį.
Daugiausiai analizuojamų ligų (1000-čiui moksleivių) 2015 metų sausio–birželio mėnesiais
buvo nustatyta Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro moksleiviams – 44,8 susirgimai 1000-čiui
moksleivių, nors registruoti tik 3 sergamumo atvejai. Toks rodiklis gaunamas dėl itin mažo
moksleivių skaičiaus.
Vertinant pagal amžių, šiomis, infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, daugiau buvo linkę
sirgti mažiausieji Alytaus rajono moksleiviai (0–4 kl.), 1000-čiui rajono mažųjų teko 12 ligų
atvejų, o prieš metus atvejų skaičius siekė net 103 (žr. 13 pav.).
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IŠVADOS:
1. 2015 metų sausio–birželio mėnesiais sirgo 55,4 proc. visų Alytaus rajono bendrojo
lavinimo mokyklose besimokančių moksleivių. Beveik pusė (45,8 proc.) vaikų sirgo
daugiau negu vieną kartą.
2. Bendras moksleivių sergamumas 2014–2015 mokslo metų antrąjį pusmetį lyginant su
praėjusių metų tuo pat laikotarpiu, išaugo. Pamokas bent kartą dėl ligos praleido 10 proc.
daugiau moksleivių.
3. Daugiausiai 2015 metų sausio–birželio mėnesiais sirgo pradinių klasių moksleiviai, nors
ankstesniais metais labiausiai sirgo 5–8 kl. vaikai. Beveik 62 proc. jauniausio amžiaus
vaikų pamokas praleido dėl sveikatos sutrikimų. Atspariausi ligoms buvo vyriausieji (9–
12 kl.) Alytaus rajono moksleiviai.
4. Didžiausias sirgusiųjų skaičius, tenkantis 1000-čiui rajono moksleivių buvo nustatytas
Daugų Vlado Mirono gimnazijoje, o mažiausias – Kumečių pagrindinėje mokykloje.
5. Visose amžiaus grupėse, kaip ir praėjusiais metais, vyravo kvėpavimo sistemos ligos,
nustatyti 1301 šios sistemos ligų atvejai, kurie ligų struktūroje sudarė 64,6 proc. visų
sveikatos sutrikimų.
6. Lyginant su 2013–2014 mokslo metų II pusmečiu (sausio–birželio mėn.) daugėjo šių
sutrikimų skaičius, tenkantis 1000-čiui moksleivių: kvėpavimo sistemos, dantų ligų,
traumų ir apsinuodijimų, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos atvejų.
Ženkliai sumažėjo kai kurių infekcinių ir parazitinių, virškinimo ir endokrininės sistemos
ligų (atvejų skaičius 1000-čiui moksleivių).
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