
Lietuvos vaikų sveikatos rodiklių suvestinė
Filtras: Metai: 2016.

Eil. 
Nr. Rodiklis N Rodiklio 

reikšmė Min Max Vaizdavimas Pokytis nuo 
praeitų metų

1. Vaikų, galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų, dalis (%) 270585 93.85 81.31 96.33 -1.67 %

2. Vaikų, turinčių per didelį KMI, dalis (%)* 58156 20.17 16.18 25.74 +2.38 %

3. Vaikų, turinčių sutrikusią regą, dalis (%) 97901 33.96 2.87 70.11 +60.11 %

4. Vaikų, turinčių per aukštą bendrą (KPI+kpi) indeksą, dalis (%)** 104618 36.82 17.67 56.31 -21.19 %

5. Socialiai remiamų vaikų skaičius (1000 vaikų) 12627 36.00 9.86 92.50 -20.87 %

*Vaikų pasiskirstymas pagal kūno masės indekso grupes:

               1 - Nenurodyta (0.00%) 

**Vaikų pasiskirstymas pagal dantų ėduonies intensyvumą (KPI indeksas, kur K - ėduonies pažeistų dantų skaičius, P - plombuotų dantų skaičius, I - išrautų nuolatinių dantų skaičius)

            1 - Nenurodyta (0.95%) 

Pastaba. 1-4 rodiklis apima tik tuos vaikus, kurie ugdymo įstaigai pristatė Formą Nr. 027-1/a. 5 rodiklis apima visus ugdymo įstaigas lankančius vaikus.

Statistiškai reikšmingai mažesnė rodiklio reikšmė, palyginus su praeitų metų rodiklio 
reikšme Lietuvoje

Statistiškai reikšmingai didesnė rodiklio reikšmė, palyginus su praeitų metų rodiklio 
reikšme Lietuvoje

Rodiklis statistiškai reikšmingai nesiskiria, palyginus su praeitų metų rodiklio reikšme 
Lietuvoje
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6. Ligotumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis bei tam tikrais sutrikimais, 
susijusiais su imuniniais mechanizmais (D50-D89)(1000 vaikų) 3243 10.29 2.33 29.20 +33.81 %

7. Ligotumas endokrininėmis ir medžiagų apykaitos ligomis (E00-E90)(1000 
vaikų) 21726 68.95 24.32 171.78 +19.04 %

8. Ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais (F00-F99)(1000 vaikų) 20266 64.32 22.56 116.09 +14.38 %

9. Ligotumas nervų sistemos ligomis (G00-G99)(1000 vaikų) 12490 39.64 23.22 62.93 +14.40 %

10. Ligotumas akies ir jos priedinių organų ligomis (H00-H59)(1000 vaikų) 86840 275.61 97.74 438.36 +7.93 %

11. Ligotumas ausies ir speninės ataugos ligomis (H60-H95)(1000 vaikų) 16530 52.46 7.52 94.27 +4.08 %

12. Ligotumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99)(1000 vaikų) 13086 41.53 7.52 98.54 +18.92 %

13. Ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99)(1000 vaikų) 172518 547.52 255.64 698.92 +7.71 %

14. Ligotumas virškinimo sistemos ligomis (K00-K93)(1000 vaikų) 92267 292.83 114.75 606.49 +8.44 %

15. Ligotumas odos ir poodžio ligomis (L00-L99)(1000 vaikų) 33438 106.12 59.86 207.60 +15.44 %

16. Ligotumas jungiamojo audinio ir raumenų sistemos ligomis (M00-M99)(1000 vaikų) 39753 126.17 49.51 220.64 +11.51 %

17. Ligotumas lytinėmis ir šlapimo sistemų ligomis (N00-N99)(1000 vaikų) 11523 36.57 13.73 53.71 +15.07 %

18. Susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių skaičius (S00-T98)(1000 vaikų) 60425 191.77 104.89 228.43 +13.67 %

19. Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V00-Y89)(100 000 vaikų) 41 13.01 7.93 116.55 -21.81 %

N - absoliutus asmenų skaičius. Rodiklio reikšmė - skaitinė rodiklio reikšmė Lietuvoje. Min - minimali rodiklio skaitinė reikšmė tarp Lietuvos savivaldybių. Max - maksimali rodiklio skaitinė reikšmė tarp Lietuvos savivaldybių. Vaizdavimas - 
pateikiama linija nurodo rodiklio reikšmių pasiskirstymą tarp savivaldybių pagal kvartilius (žalia spalva paryškinta sritis, kuri apima 50% reikšmių).  Apskritimu pavaizduota rodiklio reikšmė Lietuvoje. Pokytis nuo praeitų metų - pateikiama 
skaitinė rodiklio Lietuvoje pokyčio reikšmė, kuri vaizduojama su „+“ ženklu, jei reikšmė padidėjo, palyginus su praėjusiais metais ir „-“, jei sumažėjo. 
NA – per maža imtis patikimam pokyčiui skaičiuoti.
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