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Normalus
59.1%

Antsvoris
15.9%

Per mažas
15.9%

Nutukimas
9.1%

VAIKŲ SVEIKATA 2021 M.
 Šiaulių rajono apžvalga

4987 MOKINIAI

Mokinių, lankančių ugdymo
įstaigas savivaldybėje
skaičius 2021 m.

71,0%FORMA NR.
E027-1

Mokinių, pristačiusių formą
Nr. E027-1, dalis (%)

MOKINIŲ

Mokinių, galinčių dalyvauti
ugdymo veiklose be jokių

apribojimų, dalis (%)

Pagal  Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistemos duomenis  parengė visuomenės
sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė



Mokinių, atleistų nuo kūno
kultūros pamokų, dalis (abs. sk.)

0,4 %

0,5 %

Mokinių, kuriems
pritaikytas maitinimas,

dalis (abs. sk.)

MOKINIŲ
PASISKIRSTYMAS

PAGAL FIZINIO
UGDYMO GRUPES

Pagrindinė 99,07 %

Parengiamoji 0,54 %

Specialioji 0,39 %

10,83%
Mokinių, kuriems

nurodytos specialiosios
rekomendacijos, dalis (%)

MOKINIŲ

MOKINIŲ 19

22 MOKINIAMS



Vidutinis (2,7-4,4)
27,21%

Labai aukštas (6,5)
22,40%

Aukštas (4,5-6,5)
18,64%

Žemas (1,2-2,6)
16,82%

Labai žemas (1,2)
14,92%

Mokinių, turinčių per
aukštą bendrą (KPI+kpi)

indeksą, dalis (%)

*KPI indeksas, kur K - ėduonies pažeistų dantų skaičius, P - plombuotų
dantų skaičius, I - išrautų dantų skaičius.

41,04%

MOKINIŲ LIGOTUMAS
Kraujo ir kraujodaros organų ligomis bei tam tikrais
sutrikimais, susijusiais su imuniniais mechanizmais (D50-D89)

MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL
DANTŲ ĖDUONIES INTENSYVUMĄ*

 

12 abs. sk.

Endokrininėmis ir medžiagų apykaitos ligomis (E00-E90) 38  abs. sk.

Psichikos ir elgesio sutrikimais (F00-F99) 92  abs. sk.

Nervų sistemos ligomis (G00-G99) 14 abs. sk.

Akies ir jos priedinių organų ligomis (H00-H59) 64 abs. sk.

Ausies ir speninės ataugos ligomis (H60-H95) 21 abs. sk.

Kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 10 abs. sk.

Kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 144  abs. sk.

Virškinimo sistemos ligomis (K00-K93) 179  abs. sk.

Odos ir poodžio ligomis (L00-L99) 66 abs. sk.

Jungiamojo audinio ir raumenų sistemos ligomis (M00-M99) 20  abs. sk.

Lytinėmis ir šlapimo sistemos ligomis (N00-N99) 26  abs. sk.

Susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių
skaičius (S00-T98) 71  abs. sk.

0  abs. sk.Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V00-Y89)

MOKINIŲ


