REKOMENDACIJOS DĖL ELEKTRONINĖS STATISTINĖS APSKAITOS FORMOS NR. E027-1 „MOKINIO SVEIKATOS
PAŽYMĖJIMAS“ PILDYMO
Skiriama sveikatos priežiūros specialistams, atliekantiems mokinių profilaktinį sveikatos patikrinimą.
Pažymėjimo išdavimo data, numeris, ir galiojimo
terminas nurodomas ESPBI IS automatiškai.
Pažymėjime informacija apie asmens sveikatos
priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) (įstaigos pavadinimas,
kodas, registravimo adresas, telefono numeris ir
elektroninis paštas) ir mokinį (vardas, pavardė, gimimo
data) užpildoma automatiškai pagal ESPBI IS esančius
duomenis.
Ūgis nurodomas centimetrais. Minimalus įvedamas
ūgis 50 cm., maksimalus – 250 cm.
Svoris nurodomas kilogramais. Minimalus įvedamas
svoris 5 kg., maksimalus – 160 kg.
KMI skaitinę vertę laukelyje „KMI“ skaičiuoja ESPBI
IS. Šalia esančiame laukelyje „KMI įvertinimas“
sistema automatiškai pažymi vieną iš galimų KMI
vertinimo variantų.
Sveikatos būklės įvertinimo išvada: pažymimas
laukelis „Mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje be
apribojimų“, jei mokinys neserga jokia lėtine liga ir
neturi sveikatos sutrikimų, kurie galėtų riboti mokinio
dalyvavimą ugdymo veikloje ir ESPBI IS nurodo
pagrindinę fizinio aktyvumo grupę, Pažymėjimo I dalis
baigiama pildyti šeimos, vaikų ligų ar vidaus ligų
gydytojams arba slaugytojams pasirašant elektroniniu
parašu ir pateikiant šią dalį į ESPBI IS.

Sveikatos būklės įvertinimo išvada: Pažymėjus
laukelį „Mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje,
laikydamasis rekomendacijų“, jei mokinys serga
lėtine liga ir (ar) turi sveikatos sutrikimų, kurie riboja
mokinio dalyvavimą ugdymo veikloje, pasirenkamos
viena ar kelios bendros rekomendacijos iš 3-iame
punkte ,,Bendros rekomendacijos“ pateikto sąrašo.

3-iame punkte ,,Bendros rekomendacijos“
pažymėjus laukelius „Pritaikytas maitinimas“,
,,Pritaikyta sėdėjimo vieta“, ,,Vengti alergenų“ ar
„Kita“, bendroji rekomendacija turi būti
detalizuojama įvedant papildomą informaciją į
tekstinį lauką „Kita“.
Jeigu pažymėjus 3-iame punkte bendrąją
rekomendaciją norima įrašyti ligos TLK-10-AM
kodą, ji detalizuojama užpildant 4-ą punktą
,,Specialios rekomendacijos“.
Bendros rekomendacijos, išskyrus skubios
pagalbos poreikį, esant poreikiui aptariamos su
mokinio tėvais (globėjais).
Pažymėjus 3-io punkto „Bendros rekomendacijos“
laukelį Skubios pagalbos poreikis – privaloma
pildyti 4-ą punktą „Specialios rekomendacijos“
nurodant ligos TLK-10-AM kodą (pasirenkamas
iš ESPBI IS pateikto sąrašo) bei specialias
rekomendacijas
ir
pirmosios
pagalbos
priemones, kurių gali prireikti mokiniui,
dalyvaujančiam ugdymo veikloje.
Rekomendacijos, reikalingos mokinio savirūpai
mokykloje užtikrinti, turi būti nurodytos 3-io
punkto ,,Bendros rekomendacijos“ laukelyje
„Kita“ arba įrašytos į 4-ą punktą ,,Specialios
rekomendacijos“, jeigu yra ligos TLK-10-AM
kodas.
5-ame punkte „fizinio ugdymo grupė“ turi būti
pažymima fizinio ugdymo grupė, o pasirinkus
„Mokinys atleistas nuo fizinio ugdymo pamokų
laikotarpiui“ nurodomas atleidimas iki tam
tikros datos.

Pažymėjimo išdavimo data, numeris, galiojimas
nurodomas ESPBI IS automatiškai. Pažymėjime
informacija apie ASPĮ (įstaigos pavadinimas, kodas,
registravimo adresas, telefono numeris ir elektroninis
paštas) ir mokinį (vardas, pavardė, gimimo data)
užpildoma automatiškai pagal ESPBI IS esančius
duomenis.

Sąkandžio patologija:
„Nėra“ – laukelis pažymimas, jei mokinys neturi
sąkandžio patologijos.
„Pavienių dantų“ – jei nustatoma pavienių dantų
patologija.
„Žandikaulių“ – jei nustatoma žandikaulių
patologija.

kpi (KPI) laukelių pildymas:
k (K) – įrašomas suminis kariozinių dantų skaičius;
p (P) – įrašomas suminis plombuotų dantų skaičius;
i (I) – įrašomas suminis dėl ėduonies išrautų dantų
skaičius.
Prie kiekvienos raidės įrašomas suminis dantų
skaičius (ne danties numeris).
,,0“ įrašoma, kai dantys sveiki.
,,–“ įrašoma, kai nėra pieninių ar nuolatinių
dantų (pvz. vaikas neturi nuolatinių dantų, „K“,
„P“, „I“ žymima ,,–“).

Svarbi informacija:
➢ Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:
! privalomas profilaktinis sveikatos tikrinimas atliekamas vaikams ir pilnamečiams mokiniams, kurie ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas;
! atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą, pilnamečiam mokiniui ar švietimo ar kitą ugdymo įstaigą lankančiam vaikui (jo tėvams arba kitiems atstovams pagal įstatymą)
pageidaujant, ASPĮ nustatyta tvarka išduodama formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ kopija.
➢

Vadovaujantis Elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“:
! užpildytos Mokinio sveikatos pažymėjimo I ir II dalys nėra susijusios ir į ESPBI IS pateikiamos atskirai;
! Mokinio sveikatos pažymėjimo I ir II dalies pildymo eiliškumas nėra svarbus, tačiau ESPBI IS turi būti pateiktos abi užpildytos dalys;
! jeigu nepasibaigus Mokinio sveikatos pažymėjimo galiojimo laikui vaiko ar pilnamečio mokinio sveikatos būklė pasikeičia taip, kad turi būti keičiama jo fizinio ugdymo grupė
arba atsiranda naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jam dalyvaujant ugdymo veikloje, ši informacija įrašoma į formą Nr. 046/a „Medicininis
pažymėjimas“.

Rekomendacijas parengė Higienos institutas, vykdydamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010
„Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
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