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Įvadas 

 

Strateginis Europos Komisijos dokumentas, skirtas sveikatos problemoms susijusioms su mityba, 

antsvoriu ir nutukimu bei fiziniu aktyvumu spręsti, yra vadinamoji ES Baltoji knyga, Dėl strategijos su 

mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti. Jos įvade rašoma: 

„Per pastaruosius tris dešimtmečius smarkiai pagausėjo antsvorio ir nutukimo problemų turinčių 

Europos Sąjungos gyventojų, ypač vaikų, kurių, 2006 m. duomenimis, yra apie 30 proc. Tai rodo 

didėjančią Europos Sąjungos gyventojų netinkamos mitybos ir nepakankamo fizinio aktyvumo 

tendenciją. Dėl to ateityje gali padaugėti lėtinių ligų, tokių kaip kraujagyslių sistemos ligų, padidėjusio 

arterinio kraujospūdžio, antrojo tipo cukrinio diabeto, insulto, kai kurių tipų vėžinių susirgimų, skeleto 

raumenų sistemos ir net įvairių psichikos sveikatos sutrikimų. Ilgainiui tai gali neigiamai paveikti 

gyvenimo trukmę Europos Sąjungoje ir dėl to gali sumažėti daugelio žmonių gyvenimo kokybė“ [1].  

Per didelis svoris ir nutukimas yra papildomi rizikos veiksniai asmens sveikatai, padidina 

sergamumą ir net gali sukelti priešlaikinę mirtį. Su nutukimu siejami lėtinių neinfekcinių ligų rizikos 

veiksniai, kurie vienodai veikia tiek suaugusius, tiek ir vaikus. Kad vaikų nutukimas sietinas su širdies 

ir kraujagyslių ligomis, patvirtina daug įvairių studijų [2; 3; 4; 5 ir kt.]. Nutukusį vaiką lydi įvairios 

gretutinės ligos, kurios per kelis jo gyvenimo dešimtmečius reikšmingai padidina rizikos veiksnių 

poveikį jo sergamumui [3; 6; 7; 8 ir kt.]. 

Be to, nutukimas daro reikšmingą neigiamą įtaką bendrai vaiko ar paauglio psichologinei būsenai 

[9; 39]. Tai apima: depresiją [10] (nors nutukimas tiesiogiai depresijos neįtakoja), patyčias dėl 

didelio svorio [11], dalinę socialinę izoliaciją ir diskriminaciją [12] ir kt. O tai, savo ruožtu, neigiamai 

įtakoja nutukusio vaiko savivertę ir savo kūno suvokimą [11; 13; 39 ir kt.]. 

Kadangi nutukimas vaikystėje dažnai pereina į nutukimą sulaukus pilnametystės, vaikų antsvorio 

ir nutukimo padidėjimas yra vienas pagrindinių neigiamų suaugusiųjų nutukimo epidemijos veiksnių 

[14; 15; 16 ir kt.]. Taigi lygiagrečiai su pasauliniu vaikų antsvorio ir nutukimo plitimu, reikšmingai 

kyla suaugusiųjų nutukimo lygis [17; 18].  

Kiekvienas skyrius skirtas tam tikram vaikų nutukimo aspektui trumpai apibūdinti. Svarbiausi 

terminai, faktai ar duomenys yra išskirti paryškintu („bold“) šriftu, o svarbesni – paryškintu pasviru 

(„italic”) šriftu. 

 

1skyrius. Vaikų nutukimo paplitimas pasaulyje ir Lietuvoje 
 

Įvairių šalių specialistų gausios studijos parodė vaikų su per dideliu svoriu paplitimo padidėjimą 

pastaraisiais metais. Jungtinėse Amerikos Valstijose 2003–2006 m. tyrimo metu nustatyta, kad 

nutukimo paplitimas tarp 2–19 metų vaikų ir paauglių sudaro 16,3 proc. ar yra virš 95-ojo procentilio 

(neskaitant, esančių virš 85-ojo procentilio), vertinant pagal NCHS/CDC 2000 KMI vystymosi 

procentilines diagramas [19]. 

Kanadoje 10–11 metų amžiaus grupėje nutukę ar turi antsvorį 29,1 proc. berniukų ir 27,9 proc. 

mergaičių [20]. 

Nutukimo atvejų žymiai padaugėjo Europos Sąjungoje ir Rusijoje. Tarptautinė kovos su 

nutukimu darbo grupė (IOTF) skelbia, kad Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Maltos, Sicilijos, Gibraltaro ir 

Kretos salos, taip pat kitų Viduržemio jūros šalių salos praneša apie didelį vaikų (7–11 m. amžiaus) 

antsvorio ir nutukimo lygį – 30 proc. [18]. 

Lietuvoje nėra atlikta daug tyrimų, kurie išsamiai apibrėžtų vaikų antsvorio bei nutukimo 

paplitimą bei jų dinamiką. Be to atsižvelgiant į tai, kad tyrimams naudojamos skirtingos metodikos bei 

metodologijos, jų duomenis labai problematiška lyginti tarpusavyje. Žinoma, ypač teigiamai reikėtų 

vertinti tuos tyrimus, kurie atlikti pasitelkiant objektyvius vaikų antropometrinius matavimus.  

Lietuvos moksleivių gyvensenos vertinimas atliktas dalyvaujant tarptautiniame PSO Europos 

regioninio biuro koordinuojamame projekte „Moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimai“ 1994, 1998 
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ir 2002 metais (HBSC – angl. Health Behaviour in School-aged Children). Tyrėjai teigia, kad šalies 

moksleiviams būdingas mažiausias antsvorio paplitimas – tyrimo 2001–2002 metų duomenimis, 6,8 

proc. mergaičių ir 6,2 proc. berniukų turi antsvorio [21]. Antsvorio ir nutukimo lygis pagal 2005–2006 

m. HBSC tyrimo išvadas liko vienas žemiausių Europos regione: 13-os metų amžiaus grupėje: nuo 6 

proc. (Lietuvoje) iki 31 proc. (Maltoje), o 15-os metų amžiaus grupėje: nuo 6 proc. (Lietuvoje ir 

Rumunijoje) iki 30 proc. (Maltoje) [22].  

Šis tyrimas atliktas vadovaujantis subjektyviu moksleivių savęs įvertinimu, gautu standartizuotos 

apklausos būdu, todėl jis gali ženkliai skirtis nuo objektyvių instrumentinių matavimų [23].  

Vilniaus Universiteto prof. J. Tutkuvienės tyrimas [24], bandant ištirti antsvorio ir nutukimo 

paplitimo tendencijas tarp Lietuvos vaikų ir paauglių, atliktas 1985–2002 metais, skaičiuojant kūno 

masės indeksą. Antsvorio ir nutukimo paplitimas buvo įvertintas, naudojant Tarptautinės kovos su 

nutukimu darbo grupės (IOTF) kriterijus. Antsvorio paplitimas buvo mažesnis tarp vyresnių mergaičių 

palyginti su vyresniais berniukais: 7–13 metų mergaičių 1985 m. – 4,60 proc. ir 2002 m. – 11,50 proc., 

o to pat amžiaus berniukų 1985 m. – 4,80 proc. ir 2002 m. – 13,62 proc. 14–18 metų mergaičių 1985 

m. – 1,5 proc. ir 2002 m. – 6,60 proc., o tos pat amžiaus grupės berniukų 1985 m. – 3.90 proc. ir 2002 

m. – 9.50 proc. Taigi, antsvorio paplitimas tarp jaunesnių Lietuvos paauglių per praėjusius 15 metų 

pasikeitė nežymiai, bet jis truputį mažėjo tarp vyresnių berniukų ir akivaizdžiai mažėjo tarp vyresnių 

paauglių mergaičių.  

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) inicijavo Europos regiono 7–8 metų vaikų 

antropometrinius tyrimus. 2008 m. vykdant antropometrinius matavimus 10 Lietuvos apskričių buvo 

nustatomas vaikų kūno masės indekso (KMI). Gautos reikšmės vertinamos pagal Tarptautinės kovos su 

nutukimu darbo grupės (IOTF) pasiūlytas tarptautines ribines vertes (angl. cut-of-points − kritinės 

įvairių augimo kriterijų vertės, pagal kurias nustatoma rizikos grupė ar patologija, tačiau tarp įvairių 

vaikų populiacijų jos gali skirtis) [25] atsižvelgiant į amžių bei lytį, nustatyta, kad vaikų su per dideliu 

svoriu (antsvoris ir nutukimas) buvo 17,1 proc., o liesų – 8,8 proc. [26].  

VU Medicinos fakultetas [27] 1986–2006 m. tyrė antsvorio ir nutukimo paplitimą tarp vaikų. 

Vilniaus mieste 2003–2006 m. antropometriniais metodais buvo ištirti daugiau kaip 1 000 vaikų 3–6 

metų amžiaus ir įvertintos antsvorio ir nutukimo ribos pagal rekomenduotą Tarptautinės kovos su 

nutukimu darbo grupės (IOTF) standartą. Šie duomenys buvo palyginti su 1986 m. Vilniaus miesto 

ikimokyklinių vaikų ir su kitų šalių tyrimų duomenimis. Nutukimo paplitimas tarp ikimokyklinių 

Lietuvos vaikų buvo mažas: 1986 m. – 0,8 proc., 2006 m. – 3,7 proc. tarp berniukų ir 1986 m. – 0 

proc., 2006 m. – 1,9 proc. tarp mergaičių, ir padidėjo nežymiai. Antsvorio paplitimas buvo didesnis 

tarp ikimokyklinio amžiaus mergaičių 1986 – 10,7 proc., 2006 – 18,2 proc., palyginti su 

ikimokykliniais berniukais 1986 – 6,5 proc., 2006 – 12,4 proc.  

 

2 skyrius. Nutukimo apibrėžimas, skirstymas ir priežastys 

 

Nors antsvorio ir nutukimo apibrėžimas (apibūdinimas) ilgainiui labai keitėsi [28; 29 ir kt.], 

bendrais bruožais tai gali būti apibrėžiama kaip kūno riebalų pertekliaus susikaupimą.  

Riebalinio audinio depą nulemia du faktoriai: adipocitų dydis ir jų skaičius. Riebalinis audinys 

histologiškai priskiriamas prie specialaus puriojo jungiamojo audinio, o šio audinio ląstelės (adipocitai) 

būna dviejų tipų – baltieji ir rudieji. Jos yra savarankiškos ir sugeba sintetinti bei kaupti rezervinius 

organizmo riebalus iš žaliavų, atnešamų su krauju (riebalų, baltymų ir angliavandenių) ir dalyvauja 

medžiagų apykaitoje [30, 31]. 

Adipocitų skaičius sparčiausiai didėja pirmaisiais gyvenimo metais ir vaikams iki 3 metų, tada jų 

skaičius pasiekia apie 300 proc. nuo pradinio. Spartaus riebalinio audinio didėjimas prasideda apie 6 

gyvenimo metus ir nuo šio amžiaus vėl pradeda sparčiai didėti adipocitų apimtis ir skaičius [33].  

Vaikų svorio kitimo dinamiką ištyrė Suomijos mokslininkai, kurie stebėjo 1062 vaikus nuo 

gimimo iki 13-os metų. Nutukę 13 metų amžiaus vaikai svėrė tiek, kiek sveria 2 ar 3 metais vyresni 



 6 

normalaus kūno svorio vaikai, t. y. jų svoris maždaug atitiko 15 – 16 metų vaikų svorį. Mergaitės 

antsvorio įgijo jau apie 5 gyvenimo metus, o berniukai – vyresni kaip 8 metų [32]. 

Vis daugiau pasirodo mokslinių straipsnių, kad vaikų nutukimo fiziologijoje ir svorio prieaugio 

greičiui reikšmingas veiksnys yra leptinas [34; 35].  

Leptinas – tai peptidinės kilmės multifunkcinis citokinas, kuris yra maisto suvartojimo ilgalaikis 

reguliatorius ir išskiriamas tuomet (išskiria skrandžio gleivinė), kai organizmas nebadauja. Leptinas 

taip pat tarnauja aferentiniu signalu, kuris perduodamas per klajoklį nervą, įnervuojantį viršutinę 

virškinamojo trakto dalį [36].  

Vaikų, kaip ir suaugusiųjų, nutukimas skirstomas į pirminį arba egzogeninį ir antrinį arba 

endogeninį [33].  

Daugelis vaikų nutukimo tyrinėtojų pabrėžia socialinę aplinką ir įvairius besiformuojančius 

valgymo, laisvalaikio praleidimo ir fizinio aktyvumo įpročius, tačiau neatmeta ir endokrininės sistemos 

poveikio [9; 17; 29; 33; 37; 38; 39; 40; 43 ir kt.]. Tiksliau galima būtų teigti, kad įvairūs veiksniai vieni 

kitus papildo ir įtakoja. Visų endokrininių liaukų veikla yra labai glaudžiai tarpusavyje susijusi ir yra 

kontroliuojama centrinės nervų sistemos. Daugelis autorių pabrėžia, kad būtent vaikystėje ir vyksta šių 

sistemų „treniravimas“ nutukimo kryptimi, paveldimumo fone. Absoliuti dauguma tyrėjų sutinka, kad 

nutukimas – tai lėtinė polietiologinė liga ir tikslias nutukimo priežastis galima nustatyti tik 

konkrečiam pacientui, jį nuodugniai ištyrus.  
Daugelis mokslininkų nurodo net kelias pagrindines priežastis [9; 17; 29; 33; 37; 38; 39; 40 ir 

kt.]: 

1) mityba (gausus ir dažnas valgymas, netinkamas maitinimasis); 

2) nepakankamas fizinis aktyvumas; 

3) sveikatos problemos;  

4) genetinis polinkis;  

5) psichologinės vaiko problemos; 

6) neigiamas socialinės aplinkos ir(ar) šeimos poveikis;  

7) ir kitos priežastys.  

 

Trumpai apibūdinsime kiekvieną iš jų. 

 

2.1. Mityba (blogi valgymo įpročiai) 

 

Per praėjusius keturis – penkis dešimtmečius visame Europos regione (ir Lietuvoje) labai 

pasikeitė pramoniniu būdu gaminamo maisto kokybė, sudėtis, maistinė bei energinė vertė, labai 

padidėjo maistinių priedų naudojimas, išaugo maisto produktų importas – eksportas. Kartais „maisto“ 

sąvoka jau vartojama ne kaip fiziologinės būtinybės, o kaip tam tikros gyvensenos ar net socialinio 

įvaizdžio dalis ar net įžūliai reklamuojamo bei brukamo malonumo šaltinis. Tai, savaime suprantama, 

įtakoja vaikų ir jų tėvų mitybos įpročius.  

Daugumoje Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbuose, mokslinėse knygose ir straipsniuose 

vaikų nutukimas daugiausia siejamas su mityba [37; 40; 41; 42; 43; 46; 47 ir kt.]. Tačiau problematiška 

izoliuotai ištirti vieną kurį nors nutukimo rizikos veiksnį, todėl nemaža dalis autorių tiria kelių rizikos 

veiksnių poveikį vienu metu.  

Kartais užkandžiavimas (traškučiais, batonėliais, sausainiais, saldainiais ir pan.) tarp valgymų 

siejamas su fiziškai pasyviu, dažniausiai sėdimu, gyvenimo būdu (praleistu laiku prie televizoriaus ar 

kompiuterio), menku bendru fiziniu aktyvumu ar kitais neigiamais veiksniais [37; 44; 45; 46; 47 ir kt.]. 

Įdomi studija, aprašyta žurnale Pediatrics, yra geras pavyzdys, kad ir maži mitybos režimo 

pakeitimai gali turėti teigiamą ilgalaikį poveikį vaikų sveikatai. Vaikams buvo išsamiai išaiškinta apie 

geriamojo vandens naudą sveikatai ir įrengti specialūs geriamojo vandens čiaupai. Metų pabaigoje 

autoriai tirtose grupėse nustatytas 31 proc. nutukimo rizikos sumažėjimas [48].  

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/123/4/e661
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Yra duomenų, kad valgymų skaičius per parą yra atvirkščiai proporcingas vaikų nutukimui [49]. 

Gydant vaikų antsvorį ir nutukimą, vien specialių mitybos dietų taikymas, dažniausiai sukelia 

atvirkštinius efektus: svorio prieaugį nutraukus dietą, įvairius valgymo sutrikimus, nerimą ar depresiją, 

ar net savižudybes [42; 50; 51; 52 ir kt.].  

 

2.2. Nepakankamas fizinis aktyvumas 

 

Fizinio aktyvumo trūkumas yra svarbus rizikos veiksnys, kuris, kaip teigiama daugumos Lietuvos 

ir užsienio mokslininkų, tiesiogiai prisidėjo prie globalaus nutukimo paplitimo. Vaikai, kurie praleidžia 

daug laiko žiūrėdami televizorių, skaitydami, besimokydami ar žaisdami kompiuterinius žaidimus, yra 

padidintos rizikos grupėje, palyginant su tais, kurie eina į lauką ar salę aktyviai žaisti, padeda tėvams 

namų ruošoje, aktyviai sportuoja mokykloje ar už mokyklos ribų, ar pasirenka kitas fizinio aktyvumo 

formas [38; 44; 45; 46; 47; 53; 54; 55; 56 ir kt.].  

 

2.3. Paveldimumas 

 

Jau nuo seno buvo manyta, kad genetinis veiksnys tiesiogiai atsakingas už vaikų nutukimą. 

Atskiri mokslininkai pažymi, kad kai kurie vaikai turi natūralų polinkį tukti. Tokie vaikai jau gimsta su 

tam tikra genų kombinacija, kuri skatina užsiauginti svorį daug greičiau, negu kiti to paties amžiaus 

vaikai. Atskirų darbų autoriai teigia, kad genetinis veiksnys nulemia apie 10 proc. vaikų nutukimo, 

kuris siejamas su bendromis identifikuotomis genetinėmis variacijomis šalia INSIG2 (ob) geno, kuris 

tiesiogiai siejamas su nutukimu [57; 58].  

Kitų autorių teigimu, šeimyninių tyrimų rezultatai rodo, kad maksimalus paveldimas fenotipinis 

nutukimas svyruoja apytiksliai nuo 30 proc. iki 50 proc., ir kad genetinis veiksnys daro reikšmingą 

įtaką kūno riebalų kiekiui ir jo kaupimosi greičiui, kai kuriems biocheminiams procesams organizmo 

ląstelėse ir bendrai medžiagų bei energijos apykaitai oreganizme [59; 60; 64].  

Mokslininkų, tyrusių monozigotinių dvynių nutukimą, nuomone, maždaug, 50 proc. vaikų 

nutukimo tendencija yra paveldima [61]. Kiti mokslininkai, tyrę monozigotinių dvynių nutukimą 

(gyvenusių vienoje arba skirtingose šeimose), pabrėžia būtent genetinių veiksnių svarbą vaikų 

nutukimui [62; 63; 64]. 

Apibendrinant mokslinę literatūrą galima teigti, kad jei vaikų vienas ar abu tėvai buvo nutukę, 

yra reali tikimybė, kad vaikai turės reikalų su tomis pačiomis antsvorio problemomis [47; 60; 65; 66; 

67 ir kt.]  

 

2.4.Psichologinės problemos ir nervinė įtampa 

 

Didelė dalis vaikų mokykloje patiria nuolatinių ar trumpalaikių sunkumų ir susiduria su nuolatine 

psichologine įtampa, kurią galima būtų apibrėžti ilgalaikio ir trumpalaikio streso sąvokomis. Gali 

pasitaikyti įvairių sudėtingų, skausmingų įvykių vaiko ar paauglio gyvenime tokių kaip artimųjų mirtis, 

tėvų skyrybos, ar globėjų bei tėvų fizinis bei seksualinis išnaudojimas, smurtas namuose ar mokykloje 

ir kt. Tą patvirtina moksliniai tyrimai atlikti Lietuvoje ir užsienyje.  

Pavyzdžiui, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai nustatytai pas 5,2 proc. tirtų Kauno pradinių klasių 

moksleivių. Tarp berniukų sutrikimas buvo 1,9 karto dažnesnis negu tarp mergaičių [68]. Ypač 

paaugliai patiria didelį psichologinį spaudimą mokykloje ir kasdieniame gyvenime. Pavyzdžiui, net 

55,4 proc. vyresniųjų paauglių jaučia padidėjusį ar didelį nerimą mokykloje [69].  

Tarptautinio tyrimo ESPAD 2003 m. (angl. – European School Survey Project on Alcohol and 

Other Drugs) duomenys nurodo, kad Lietuvoje raminamuosius ar migdomuosius, paskirtus gydytojo, 

vartojo 10,6 proc. vyresnių moksleivių, o savarankiškai raminamuosius ar migdomuosius kaip 

nusiraminimo ar nervinės įtampos mažinimo priemonę bandė gerti – 13,6 proc. Alkoholį, kad 
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atsipalaiduotų, vartojo 59 proc., kad užmirštų savo vidines problemas – 45 proc. vyresnių moksleivių 

[71].  

Viena nutukimo priežasčių gali būti tiesiog vaiko charakterio silpnumas, valios trūkumas, 

baimingumas ar per didelis jautrumas, ar tiesiog akivaizdžiai žalingos persivalgymo ir pasyvios 

gyvensenos pasirinkimas, ypač kai šeimos nariai elgiasi panašiai [70; 71]. Depresija gali sukelti 

persivalgymą ir paprastas vaiko nutukimas gali (kartu su kitais veiksniais) įtakoti depresijos pradžią 

[70]. 

Vaikai (kaip ir suaugę) kartais valgo tam, kad patirtų paprastą malonumą, kaip papildomą 

teigiamų emocijų šaltinį, ypač kai jie emociškai blogai jaučiasi ar yra prislėgti. Dalis vaikų yra linkę 

gausiu valgymu atsakyti į tokias neigiamas emocijas kaip nerimas, baimė, susierzinimas ar pyktis ir 

daro įtaką antsvorio ar nutukimo formavimuisi. Išimtinais atvejais, vaiko ar paauglio nutukimas gali net 

provokuoti polinkį į savižudybę [42; 52]. 

 

2.5.Socialinės aplinkos ir (ar) šeimos poveikis 

 

Kaip teigia daugelis mokslininkų, socialinė aplinka (šeima, draugai, mokykla, televizija, reklama 

ir kt.) vaidina ypač svarbų vaidmenį vaikų nutukimo formavimesi [37; 46; 47; 73; 74 ir kt.]. Daugėja 

mokslinių darbų, kurie ypač neigiamai vertina vaikams skirtų maisto produktų reklamą [73; 75; 76 ir 

kt.]. Šeima ir namai vaikui yra pati svarbiausia vieta, kur galima išmokti deramai maitintis ir įvaldyti 

įvairias fizinės veiklos rūšis [37; 77]. Požiūriai, įpročiai ir nuostatos apie maisto pasirinkimą ir šeimos 

laisvalaikį – yra pamatiniai veiksniai formuojant vaiko sveiką gyvenseną. Net vaikų (9–14 metų) 

pietavimo su šeima dažnumas neabejotinai turi prevencinį poveikį prieš vaikų antsvorį ir nutukimą 

[78]. Kadangi vaikai daug laiko praleidžia mokykloje (vidutiniškai 4–6 valandas ir daugiau), tai ir jų 

maisto pasirinkimo galimybės mokykloje tampa svarbiu veiksniu, galinčiu tiesiogiai paveikti 

maitinimosi įpročius. 

2.6.Sveikatos problemos 

 

Kaip teigia atskiri specialistai, sveikatos problemos lemia tiktai apytiksliai 1–2 proc. vaikų ir 

paauglių nutukimo [33; 79].  

 

2.7.Kitos priežastys 

 

Mokslinėje literatūroje randama daug darbų, tiriančių kitus, galbūt mažiau svarbius bei mažiau 

ištirtus faktorius, kurie gali įtakoti vaikų nutukimą: per didelis naujagimio svoris [80; 81], per mažas 

naujagimio svoris [82], mažas kalcio kiekis maiste [83; 84], greitas svorio augimas per pirmus dvejus 

gyvenimo metus [85], nepakankamas vitaminų kiekis maiste [86], miego stygius ir miego sutrikimai 

[87; 88] ir kt.  

 

3 skyrius. Vaikų morfologinės būklės vertinimas 

 
Visame pasaulyje vaikų raidai nustatyti naudojami tie patys metodai ir tie patys tarptautiniai 

standartai, rekomenduojami įvairių šalių ekspertų ir Pasaulio sveikatos organizacijos:  

1. Ūgis (arba kūno ilgis kūdikiams) pagal amžių ir lytį;  

2. Svoris pagal amžių ir lytį;  

3. Galvos apimtis pagal amžių;  

4. Kūno masės indeksas pagal amžių ir lytį (Cole el al., 2000; Cole, 2009; Tutkuvienė, 2009; 

Kaczmarek, 2009; Kromeyer-Hauschild, Gläber, 2009) ir kt.  

Kūno sandarą (tiek suaugusių asmenų, tiek vaikų) galima labai tiksliai įvertinti taikant 

laboratorinius metodus, pavyzdžiui, povandeninį svėrimą, dvigubos energijos rentgeno spindulių 



 9 

absorbciometriją (DEXA), deuterio oksido praskiedimą (D2O) ir radioaktyviojo kalio skaičiavimą. 

Dauguma šių metodų (DEXA ar Bod Pod) yra brangūs ir (ar) intervenciniai, todėl kasdienėje 

klinikinėje praktikoje taikomi labai retai. Kiti prieinami metodai, pavyzdžiui, bioelektrinis impedansas 

(BIA), odos raukšlių matavimas, kūno svorio ir ūgio nustatymas, yra pigūs ir dėl to plačiai taikomi 

klinikinėje praktikoje, epidemiologiniuose tyrimuose ir prevencinėse programose. Taigi paprastų 

metodų, kaip antai: bioelektrinis impedanso metodas (BIA), odos raukšlių matavimo, netiesioginio 

nutukimo laipsnio matavimo (KMI), palyginimas su alternatyviais metodais, pvz., bendro vandens 

kiekio organizme nustatymu deuterio oksido praskiedimo metodu gali padėti pasirinkti kasdieniam 

klinikiniam tyrimui tinkamą kūno sandaros įvertinimo metodą (Visockienė, Kalibaitienė, 2006). 

Mokyklinio amžiaus vaikų (nuo 6–7 metų) kūno stambumui ir proporcijoms (taip pat nutukimui) 

vertinti gali būti naudojami įvairūs (nebrangūs ir paprasti) indeksai, kurie turi būti vertinami 

atsižvelgiant į amžių ir lytį:  

1. Kūno masės indeksas (KMI) (A. Quetelet indeksas) – KMI = svoris (kg)/ ūgis (m)²;  

2. Odos raukšlės storumas standartinėse kūno vietose, matuojamas įvairiausių 

konstrukcijų kaliperiais, išreikštas milimetrais ir vertinant jų sumą (visumą), specialiose lentelėse 

galima surasti kūno riebalų kiekio procentinę išraišką; 

3. Juosmens ir klubų rodiklis (santykis) (JKR) (angl.-waist-to-hip ratio, WHR) = juosmens 

apimtis (cm)/ klubų apimtis (cm); 

4. Liemens kūgiškumo indeksas (KI) (angl. – conicity index, CI) = juosmens apimtis (cm)/ 

0,109 √svoris (kg)/ ūgis (cm) ir kt. (Mei, Grummer-Strawn et al., 2002; Jakimavičienė, Tutkuvienė, 

2004; Visockienė, Kalibaitienė, 2006; Dadelienė, 2008; Tutkuvienė, 2009; Kaczmarek, 2009).  

            Tai vadinamieji antropometriniai vaikų kūno sudėties nustatymo metodai, kurie yra 

lengvai prieinami ir gana tikslūs. Nustatant vaikų kūno sandarą ir derinant kelis metodus iš karto, 

galima gauti mažesnę duomenų paklaidą, kadangi nėra nė vieno absoliučiai patikimo matavimo 

metodo. 

Suaugusių asmenų kūno masė gali būti vertinama pagal PSO rekomenduojamą kūno masės 

indekso (KMI) ribines vertes (angl. BMI cut-off points), kurios apskaičiuojamos kūno masę 

(kilogramais) padalijus iš ūgio (metrais) kvadratu: < 18,5 (per maža kūno masė), 18,5–24,9 (norma), 

25–29,9 (antsvoris), 30–34,9 (I° nutukimas), 35–39,9 (II° nutukimas), > 40 (III° nutukimas) (Ramizer, 

Sole et al., 2006). Norime pabrėžti, kad kūno masės indeksas (KMI) yra tik santykinis rodiklis. 

Kadangi vaikų augimas nebūna nuoseklus ir gana įvairus dėl genetinių, mitybos ir 

psichosocialinių veiksnių, todėl ir jų nutukimo ir antsvorio klasifikacija yra daug sudėtingesnė 

nei suaugusiųjų. Duomenims palyginti naudojamas procentilinis metodas, leidžiantis teisingiau 

įvertinti gautus morfologinius vaikų duomenis. Tos pačios nustatymo (matavimo) metodikos ir 

morfologiniai rodikliai naudojamos visame pasaulyje bei Lietuvoje.  

Vaikų antsvoriui ir nutukimui įvertinti KMI visuotinai pripažintas ir naudojamas pakankamai 

seniai (Must et al., 1991; Cole et al., 1992) 

Procentilinio metodo esmė tokia – visi tiriamojo dydžiai surikiuojami variacijos eilėje didėjančia 

tvarka. Duomenų svyravimo diapazonas suskirstytas į 100 intervalų, kurie vadinami procentiliais. Į 

kiekvieną intervalą patekę dydžiai turi vienodą tikimybę. Apytiksliai tiriamojo rodiklio vidurkį (M – 

mediana) atitinka 50-o procentilio vidurkis. Galimam rodiklio apibūdinimui naudojami ne visi 

procentiliniai intervalai, o tik žymintys staigų šio rodiklio kitimą: 3-ias, 10-as, 25-as, 50-as, 75-as, 90-

as, 97-as. 3-ias procentilis (labai maži rodikliai) – toks retai pasitaikantis dydis, mažesnis už šį 

procentilį pasitaiko tik 3 proc. visos tirtos vaikų populiacijos. Dydis mažesnis už 10-ą procentilį (maži 

rodikliai) sutinkamas jau apie 10 proc. visos vaikų populiacijos, mažesnis už 25-ą – 25 proc. (mažoki 

dydžiai) populiacijos ir t. t. Taikant procentilinį metodą, rodiklio normatyvas (vidutiniai, normalūs 

dydžiai) atitinka intervalą tarp 25-o ir 75-o procentilių ir apima 50 proc. visos tiriamos vaikų 

populiacijos (Tutkuvienė, 1995; Jakimavičienė, Tutkuvienė, 2004; Tutkuvienė, 2009). Vaikų svorį 

būtina vertinti pagal dvimates skales, kuriose pažymėtas berniukų ir mergaičių skirtingų amžiaus 
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tarpsnių (vaikystės, prepubertetinio, pubertatinio ir postpubertetinio laikotarpių duomenys) ūgis 

bei jį atitinkantis svoris (Mei, Grummer-Strawn, 2002; Tutkuvienė, 2009; Kaczmarek, 2009; 

Kromeyer-Hauschild, Gläber, 2009).  

Tiksliausiai ūgio ir svorio proporcingumą (ir vaiko nutukimą) galima įvertinti pagal dvimates 

(svorio pagal ūgį) kreives arba pagal kūno masės indekso dinamiką. Dėl svorio verta susirūpinti, 

jeigu vaiko svoris patenka į intervalą, kuris daugiau nei per vieną dalį nukrypęs nuo ūgio „koridoriaus“. 

Jei kreivė yra gerokai aukščiau – vaikas gali turėti antsvorio (Mei, Grummer-Strawn, 2002; 

Tutkuvienė, 2007; Tutkuvienė, 2009), Apibendrinus galima pasakyti, kad vaikams antsvoris 

diagnozuojamas, jei svorio ir ūgio rodiklis yra didesnis arba lygus 90-am procentiliui ir mažesnis 

nei 97-as procentilis atsižvelgiant į amžių ir lytį, o nutukimas – jei svorio ir ūgio rodiklis yra 

didesnis nei arba lygus 97-am procentiliui (1–4 priedai) (Tutkuvienė, 1995).   

Jeigu kurioje nors šalyje nėra sudarytų vaikų kūno stambumo vertinimo normatyvų, PSO 

rekomenduoja JAV Nacionalinio sveikatos instituto sudarytas kūno masės indekso (KMI) kreives 

(NCHS/CDC 2000 Growth Charts): vaikų antsvoriui naudoti 85-ajį KMI procentilį, nutukimui 

nustatyti – 95-ajį (dvimatėje skalėje) (Kuczmarski, Ogden et al., 2000) (1–4 priedai).    

Pagal IOTF pasiūlytus KMI standartus galima objektyviau palyginti įvairių šalių 

duomenis, nes kritinės vertės yra sudarytos pagal šešių skirtingų valstybių duomenis 

(Tutkuvienė, 2007).  

Kadangi šios metodinės rekomendacijos daugiau skirtos vaikų nutukimo apibūdinimui ir 

stebėsenai, tai svarbiausias rodiklis būtų KMI (svoris (kg)/ ūgis (m)
2
) arba ūgio ir svorio 

proporcingumas, jų kitimo dinamika su amžiumi. Vaiko morfologinei charakteristikai svarbiausia yra 

ūgio ir svorio atitiktis. Tai patogu nustatyti ir vienmačių procentilinių diagramų arba skalių pagalba 

(naudojama klinikinėje praktikoje ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų). Tuomet reikia žiūrėti 

ar svoris patenka į tą procentilinį „koridorių“, kaip ir ūgis. Leistinas nuokrypis, dar nerodantis raidos 

sutrikimo, ne daugiau kaip per vieną intervalą į vieną ar kitą pusę nuo ūgio intervalo. Jeigu 

nukrypstama į kurią nors pusę daugiau, augimas laikomas nedarniu (vaikas liesas ar tuklus). Minėtos 

diagramos išspausdintos bei labai detaliai aprašytas jų taikymas prof. Janinos Tutkuvienės knygose 

„Vaikų augimo ir brendimo vertinimas“ arba „Vaikų vystymosi diagramos“. nors šie vaikų raidos 

standartai jau yra pasenę (sudaryti 1991–1995 m.), ir ne visai tinka šiuolaikiniams Lietuvos vaikams 

(Tutkuvienė, 2009).  

Apibendrinant galima pasakyti, kad vaikų ir paauglių antsvoriui bei nutukimui vertinti 

dažniausiai naudojami šie tarptautiniai standartai:  

1) Tarptautinės kovos su nutukimu darbo grupės (IOTF) pasiūlytos KMI ribinės vertės 

(Cole et al., 2000);  

2) 2006 – 2007 m. PSO paskelbti tarptautiniai vaikų augimo vertinimo standartai (WHO 

Child standards, 2007); 

3) KMI procentilinės kreivės, sudarytos pagal JAV Nacionalinio sveikatos instituto 
(NCHS/CDC Growth Charts) duomenis (2000).  

 

4 skyrius. Duomenų interpretavimas 

 

Vaikų ir paauglių antsvoriui, nutukimui ir liesumui vertinti dažniausiai rekomenduojami šie 

pagrindiniai tarptautiniai standartai: 1) Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamos 

(1995 m.) KMI procentilinės kreivės, sudarytos pagal JAV Nacionalinio sveikatos instituto 

(NCHS/CDC Growth Charts) duomenis; 2) Tarptautinės nutukimo darbo grupės IOTF pasiūlytos KMI 

ribinės vertės; 3) 2006–2007 m. PSO paskelbti tarptautiniai vaikų augimo vertinimo standartai 

(Albavičiūtė, Petrauskienė, 2009).  

Ūgio ir svorio matavimo paklaidos nedidelės, todėl iš šių rodiklių apskaičiuojamas KMI arba taip 

vadinamas A. Quetelet indeksas (pagal autorių) yra gana tikslus, tinkamas ir plačiai naudojamas 
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rodiklis epidemiologiniams tyrimams. Rekomenduojama, kad šis rodiklis būtų taikomas ir vaikams, 

ir paaugliams (Kuczmarski, Ogden et al., 2000; Cole et al., 2000; Freedman, Dietz at al., 2009; Cole, 

2009; Tutkuvienė, 2009). 

Kaip minėjome, PSO rekomenduoja vaikų nutukimo vertinimui naudoti CDC (NCHS/CDC 2000 

Growth Charts) vystymosi rodiklius: 85-as procentilis KMI – per dideliam svoriui, ir 95-as nutukimui 

apibrėžti (Kuczmarski, Ogden et al., 2000). Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamos kritinės 

reikšmės vaikų antsvoriui ir nutukimui vertinti sudarytos tik pagal JAV vaikų tyrimų rodmenis, todėl 

daugelis Europos ir Lietuvos mokslininkų bei praktikų per dideliam svoriui ir nutukimui naudoja 

90-ą ir 97-ą KMI procentilį, atsižvelgiant į amžių ir lytį, pagal IOTF/T. Cole KMI ribines vertes 

(Mei et al., 2002; Tutkuvienė, 2007; Kromeyer-Hauschild, Gläber, 2009; Tutkuvienė, 2009; 

Albavičiūtė, Petrauskienė, 2009). Tiesa, pastaruoju metu jau yra siūlymų vaikų antsvorį laikyti nuo 91-

o, o nutukimą – nuo 98-o procentilių (Cole, 2009). Tai sutartiniai dydžiai. 

Prof. J. Tutkuvienė su kolegomis vaikų ir paauglių nutukimo paplitimą vertino pagal 

Tarptautinės kovos su nutukimu darbo grupės KMI standartus (angl. IOTF cut-of point) (Cole et al., 

2000), taip pat pagal PSO rekomenduojamas JAV Nacionalinio sveikatos instituto KMI kritines 

reikšmes vaikų antsvoriui ir nutukimui vertinti (NCHS/CDC 2000 Growth Charts (5–6 priedai) 

(Kuczmarski, Ogden et al., 2000). Mokslininkai, palyginę abiem metodais išanalizuotus duomenis, 

didelių skirtumų nerado, tačiau tyrimo autoriai mano, kad pagal Tarptautinės nutukimo darbo grupės 

(IOTF) galima objektyviau palyginti įvairių šalių duomenis, nes kritinės vertės yra sudarytos pagal 

šešių šalių duomenis (8 priedas) (Tutkuvienė, 2007). Šių metodinių rekomendacijų autoriai taip pat 

laikosi šios nuomonės. 

Konkrečiai vaikų ir paauglių antsvoriui bei nutukimui vertinti pasauliniu mastu naudojami 

(epidemiologinių duomenų rinkimui ir palyginimui) Tarptautinės nutukimo darbo grupės IOTF/Cole 

cut-off points arba T. Cole ir kt. (2000) pasiūlytą metodą: antsvorį nustatyti pagal KMI ribines vertes, 

kurios 18 metų amžiuje atitinka KMI≥25 kg/m
2
, o nutukimą – pagal tas KMI ribines vertes, kurios 18 

metų amžiuje atitinka KMI≥30 kg/m
2
 (7 priedas, 1 lentelė) (Cole et al., 2000). Tarptautinės 

nutukimo darbo grupė IOTF ekstrapoliavo PSO suaugusiųjų nutukimui taikomus standartus vaikams ir 

paaugliams (6–18 m. amžiaus), kad nustatytų tarptautinį, visuotinai priimtiną, pediatrinio 

nutukimo apibūdinimą. Pastarieji kūno masės indekso (KMI) normatyvai siejasi su stabiliomis KMI 

kritinėmis reikšmėmis jau suaugus, kita vertus, atspindi konkrečios populiacijos vaikų ūgio ir svorio 

ypatumus augimo laikotarpiu (Cole et al., 2000; Kaczmarek, 2009; Tutkuvienė, 2009).  

Kaip minėta, šiose metodinėse rekomendacijose, mes taip pat siūlome taikyti Tarptautinės 

nutukimo darbo grupės standartus (IOTF cut-off points) vaikų ir paauglių nutukimui vertinti, kol nėra 

parengtų tikslesnių nacionalinių standartų (7 priedas, 1 lentelė) (Cole et al., 2000).   

Nors kūno masės indeksas neišmatuoja kūno riebalų kiekio tiesiogiai, kai kurie tyrimai patvirtino, 

kad KMI koreliuoja su kitais kūno riebalų matavimo būdais, kaip svėrimas po vandeniu ar dvisrautė 

radioabsorbciometrija (DEXA), juosmens ir klubų apimties matavimais (Malina, Katzmarzk, 1999; 

Visockienė, Kalibaitienė, 2006; Kromeyer-Hauschild, Gläber, 2009).  

Tačiau daugėja mokslinių straipsnių, kurie vaikų nutukimo apibūdinimą kūno masės indekso 

pagalba laiko nepakankamai tiksliu ir patikimu, ypač kai vyksta vaikų svorio ir ūgio augimo šuoliai 

(tarp 7–16 metų) ir gaunami dideli nuokrypiai nuo pasirinktos vertinimo sistemos (Malina, Katzmarzk, 

1999; Mei et al., 2002; Demerath et al., 2006; Visockienė, Kalibatienė, 2006). Norime pabrėžti, kad 

didžiausi mergaičių vystymosi šuoliai stebimi tarp 10–14 metų, o berniukų – tarp 12–16 metų 

(Kaczmarek, 2009; Tutkuvienė, 2009). Dėl staigių vystymosi proveržių gali padaugėti kūno riebalų, o 

vėliau atsirasti augimo šuolių (Tanner, 1984; Malina, Katzmarzk, 1999). Kai kurie didelio kūno svorio 

vaikai neturi per daug riebalinio audinio. Tokie netikslumai priklauso nuo fizinio – lytinio subrendimo, 

giminės, etninių, socialinių, ekonominių veiksnių, amžiaus ir kitų veiksnių (Mei et al., 2002; Demerath 

et al., 2006; McDonald et. al., 2009; Tutkuvienė, 2009). Būtent tada gaunami didžiausi nukrypimai nuo 

kūno masės indekso (KMI) vidurkių. Vaikų, kurie auga ir bręsta skirtingai, kūno masės indeksas 
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geriausiai gali būti įvertintas atsižvelgiant į individualią jų vystymosi istoriją, ir, lyginant su 

populiacijos vidurkiais, galimas neatitikimas iki 15 proc. atvejų (Tanner, 1984; Malina, Katzmarzk, 

1999; Tutkuvienė, 2009).  

Todėl tiriant konkrečių vaikų klinikinio nutukimo atvejus ar (ir) esant gretutiniams susirgimams 

bei rizikos veiksniams, specialistams (šeimos gydytojams, pediatrams, endokrinologams ir kt.) 

siūlytume taikyti kelis tyrimo metodus vienu metu, naudoti tikslesnius nacionalinius standartus, 

siekiant tiksliau nustatyti aktyvios ir pasyvios kūno masės santykį ir įvertinti kūno riebalų kiekį.  

 

5 skyrius. Vaikų antropometrinių matavimų metodika 

 

Mokyklinio amžiaus vaikų antropometriniai matavimai galėtų būti atliekami rugsėjo–spalio 

mėnesiais, kai vaikai sugrįžta į mokyklą, arba balandžio–gegužės mėnesiais, t. y. prieš mokinių vasaros 

atostogas. Žymiai sudėtingesnis mokyklos nelankančių vaikų nutukimo stebėjimas. Savivaldybių 

duomenimis tokių Lietuvoje buvo: 2003 m. – 572, 2004 m. – 505, 2005 m. – 631, 2006 m. – 357, 2007 

m. – 259 vaikai (Dėl mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programos patvirtinimo, 

2008). Kadangi savivaldybėse nesusitarta dėl nereguliariai mokyklą lankančių vaikų apskaitos 

sistemos, manytume, šie skaičiai realiai yra ženkliai didesni. Tą patvirtina ir Vaikų teisių apsaugos 

tarnybos. Tačiau šie skaičiai, epidemiologine prasme, yra pakankamai nedideli, todėl plačiau 

neanalizuosime šios problemos.  

Kaip žinome, jauno žmogaus savęs vertinimas stipriai įtakojamas išorinių veiksnių: masinių 

informavimo priemonių, bendraamžių, tėvų nuomonės, socialinio statuso, identiteto nepastovumo ir kt. 

Todėl gautas savęs įvertinimas paremtas šiuo metu labai dažnai naudojamų įvairių klausimynų pagalba, 

jeigu jis neparemtas instrumentiniais matavimais, gali skirtis nuo objektyvių matavimų, atliekamų 

specialistais. Todėl, mūsų ir PSO ekspertų nuomone, vaikų (kaip ir suaugusiųjų) nutukimo stebėsena 

privalo būti paremta tiksliais, objektyviais antropometriniais matavimais, o ne subjektyvia 

respondentų nuomone apie savo svorį. Tokio pobūdžio antropometrinius matavimus galėtų atlikti 

įvairių sričių specialistai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir kai tokia jų veikla yra leistina bei 

reglamentuota Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Tai galėtų atlikti: 

 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys mokyklose (vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23–593; nauja įstatymo redakcija nuo 2003 

m. birželio 28 d., Žin., 2003, Nr. 9–1630), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/įsk-

2680 ,,Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 153–5657), 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3492) ir 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 (Žin., 2005, Nr. 3-38)) (9 priedas). Nustačius ir 

patvirtinus vienodą tvarką, surinkti duomenys galėtų būti siunčiami vienai kompetentingai institucijai 

apdoroti ir kaupti; 

 asmens sveikatos priežiūros įstaigų (pvz., ambulatorijų, poliklinikų ir kt. pirminio lygio 

įstaigų) specialistai – pediatrai, endokrinologai ir bendrosios praktikos (šeimos) gydytojai, 

atlikdami kasmetę vaikų sveikatos patikrą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos 

priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47–1365) ir 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“ (Žin., 2005, Nr. 3–38) ir kt. teisės aktais). Šių patikrų metu yra 

surenkami visi reikalingi duomenys vaikų nutukimui stebėti. Tačiau vėlgi nėra nustatytos vienodos 

duomenų apdorojimo, kaupimo ir viešinimo tvarkos; 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=214236&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302713&p_query=&p_tr2=
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 visuomenės sveikatos biurų specialistai (vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu Nr. 9–1023, 2002 m. liepos 3 d. (Žin., 2002, 

Nr. 72–3022), 2008 m. vasario 14 d. pakeitimu Nr. V–118 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V–488 ,,Dėl bendrųjų savivaldybių 

visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ ir kt. teisės aktais); 

 specialiai tam paruošti ir apmokyti egzaminuotojai. Tačiau šio siūlymo įgyvendinimas 

ilgai užtruktų ir pareikalautų didelių papildomų investicijų.  

Taupant lėšas šį darbą kvalifikuotai galėtų atlikti asmens sveikatos priežiūros specialistai arba 

visuomenės sveikatos biurų specialistai. Tačiau Sveikatos apsaugos ministerija turėtų patikslinti ir 

ministro įsakymu patvirtinti tikslią monitoringo tvarką.  

Pradiniam vaiko nutukimui įvertinti taikomas kūno masės, ūgio matavimas ir kaip papildomi 

matavimai – juosmens ir klubų apimčių matavimai. Matavimo data ir laikas turėtų būti nustatoma 

mokyklos administracijos, o pati matavimo procedūra turėtų būti suderinta su mokinių tėvais. 

Mažiausias matavimų skaičius – kartą per metus. Rizikos grupei – rekomenduojama du kartus per 

metus, kad būtų lengviau stebėti svorio ir ūgio santykio pakitimus ir jų tendencijas, tačiau norint 

išvengti bendraamžių psichologinio smurto, patyčių (tai paplitęs reiškinys Lietuvos mokymo įstaigose 

(Targamadzė, Valeckienė 2007; Zaborskas, Vareikienė 2008 ir kt.), siūlome apsiriboti vienkartiniu 

matavimu. Kūno svorio ir kūno ūgio matavimą atlieka vienas egzaminuotojas (visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas ar asmens sveikatos priežiūros specialistas) vienai klasei, kurioje ne daugiau 25 

mokinių. Tai turėtų užimti maždaug nuo 45 iki 90 minučių (1–2 pamokas). Jeigu klasėje daugiau 

mokinių, matavimą būtina atlikti dviese. Prieš pradedant matuoti vaikų ūgį, svorį, juosmens ir klubų 

rodiklį, įsitikinti, ar specialistai yra išmokyti atlikti tokius matavimus (standartizuotu būdu matuoti ūgį, 

svorį, juosmens ir klubų apimtį) bei įvertinti gautus rezultatus.  

Pageidautina, kad moksleivių sveikatos tyrimas vyktų ramioje mokyklos patalpoje, kur 

netrukdytų kiti mokiniai. Matavimus siūlytume atlikti 9–11 val. (besimokantiems pirmoje pamainoje), 

moksleiviai turi būti nevalgę pietų. Besimokantiems antroje pamainoje – po 1 ar 2 pamokų. Nors gautų 

duomenų patikimumo dėlei, PSO ekspertai rekomenduoja matavimus atlikti visada pirmoje dienos 

pusėje ir maždaug tuo pat metu. Norime priminti, kad žmogaus ūgis per parą šiek tiek keičiasi ir 

didžiausias būna ryte, gerai pailsėjus. Pageidautina, matuoti prieš kūno kultūros pamokas. 

Rekomenduojama, kad tiriamieji būtų nusirengę visus viršutinius drabužius ir būtų be avalynės. Ūgį 

rekomenduojama registruoti 1 cm, o svorį – 0,1 kg tikslumu.  

PSO ekspertai yra parengę vaikų nutukimo tyrimo metodiką ir rekomenduojamą antropogeninę 

įrangą ir ja naudojosi tarptautiniame vaikų nutukimo stebėsenos projekte, kuris Europos Sąjungos 

valstybėse buvo vykdomas 2007–2008 m. Mes siūlome šį projektą toliau plėtoti ir pritaikyti Lietuvos 

vaikų nutukimo ilgalaikei stebėsenai. Kaip tyrimo instrumentus PSO ekspertai naudoja 3 anketas 

(tyrėjo užrašus, mokyklos grįžtamąjį lapą, šeimos apklausos anketą). Atlikto projekto1-ojo etapo tikslas 

buvo nustatyti nutukimo ir antsvorio paplitimą ir įvertinti antsvorio rizikos veiksnius jaunesniojo 

mokyklinio amžiaus vaikų grupėje. Tyrimas buvo neanoniminis, nes vaikų antropometrinių matavimų 

rezultatus buvo planuojama susieti su tėvų anketinės apklausos duomenimis. Vaikų nutukimo 

įvertinimui bei ilgalaikei stebėsenai galima sėkmingai naudoti šias kiek modifikuotas PSO ekspertų 

rekomenduotas metodikas.  

 

5.1. Antropometriniai matavimo instrumentai 

 

Įvertinant vaikų svorį ir ūgį PSO ekspertai rekomenduoja vadovautis vienoda metodika ir atlikti 

tyrimus tik sertifikuotais antropometriniais instrumentais: nešiojamos SECA elektroninės svarstyklės 

(SECA 872) ir nešiojamasis ūgio matuoklis (SECA 214), gaminami firmoje Seca Vogel & Halke 

GmbH & CO, Hamburge, Vokietijoje. Taip rekomenduojama todėl, kad būtų geriau palyginti 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=171186&b=
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duomenis, gaunamus iš atskirų valstybių. Vaikų juosmens ir klubų apimtis matuojama elastinga 

metaline ar plastikine nesitempiančia matavimo juosta. 

Siekiant sumažinti duomenų rinkimo išlaidas, mes rekomenduojame svorio ir ūgio matavimui 

naudoti ir kitus profesionalius medicinos instrumentus (pvz. medicinines mechanines svarstykles), 

kurie atitinka III tikslumo klasę, yra sertifikuoti Europos Bendrijoje ir metrologiškai patikrinti 

Valstybinės metrologijos tarnybos bei įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą (Žin., 

2004, Nr. 186-6927), (Valstybinė metrologijos tarnyba). Taip gauti duomenys būtų gana patikimi. 

 

5.2. Kūno svorio matavimo aprašas 

 

Kūno svoriui nustatyti galima naudoti nešiojamąsias elektronines (skaitmenines) svarstykles, 

kurios yra kalibruotos 0,1 kilogramo tikslumu ir dažniausiai tinka naudoti sveriant iki 150 kg arba 

standartines mechanines medicinines svarstykles. Nešiojamosios elektroninės svarstyklės yra paprastos 

naudoti bei, prireikus, jas patogu vežioti, jos sumažina galimą matavimo paklaidą, nes vaiko svorio 

išraiška iš karto rodoma elektroniniame skystųjų kristalų ekrane. Prietaisas gali būti maitinamas saulės 

baterijomis arba autonominiais maitinimo elementais, todėl gali būti reikalingas tinkamas, ryškus 

apšvietimas. Vaikų kūno svoris turi būti išmatuotas kilogramais ir įrašytas į PSO paruoštus tyrėjo 

užrašus (10 priedas) 100 gramų tikslumu (0.1 kg).  

Svėrimo procedūra: 

1. Svarstyklės turi būti padėtos tiksliai horizontaliai, ant plokščio ir kieto paviršiaus. Prietaiso 

rodmenys turi būti aiškiai matomi. Svarstyklių ir grindų paviršius turi būti švarus. Patalpos viduje 

temperatūra neturi viršyti +35°C ir turi būti pakankamai šviesos, kad funkcionuotų saulės baterijos 

(autonominiam maitinimo šaltiniams ryški šviesa nereikalinga) ir prietaiso rodmenys būtų gerai 

matomi. Matavimai, atlikti elektroninėmis svarstyklėmis ant storos kiliminės dangos, nėra patikimi.  

2. Vaikas turi dėvėti plonus, lengvus apatinius. Vaikai turi nusivilkti viršutinius drabužius 

(striukes, paltus, megztinius, švarkus ir pan.). Jei nėra jokių ypatingų atvejų, paprašykite, kad vaikas 

prieš svėrimą nusiaustų batus ir kojines. Paprašykite, kad vaikas taip pat nusiimtų pakabinamas 

pinigines, nešiojamuosius telefonus, grandinėles, juostas ar bet kokius kitus ant kūno dažnai 

nešiojamus daiktus, sunkesnius plaukų papuošalus.  

3. Su vaikais bendraukite jautriai, pagarbiai, negąsdinkite jų ir nežeminkite dėl kokių nors 

akivaizdžiai matomų fizinių trūkumų.  

4. Smulkiai paaiškinkite vaikui svėrimo procedūros eigą.  

5. Įjungus elektronines svarstykles, po kelių sekundžių pasirodo skaičius 0.0 ir svarstyklės 

paruoštos darbui.  

6. Paprašykite, kad vaikas atsistotų į vidurį svarstyklių, pastatytos kojos truputį pražergtos. 

Vaikas privalo pasilikti toje padėtyje tol, kol svorio skaitmeninė išraiška pasirodo ant ekrano. 

Paprašykite, kad vaikas visiškai nejudėtų, kol svoris bus užregistruotas. Sveriant medicininėmis 

mechaninėmis svarstyklėmis vaikas privalo ramiai stovėti svarstyklių viduryje, kol nusistovi judančios 

svarstyklių dalies pusiausvyra, judančioji svarstyklių dalis užfiksuojama ir gauti rodmenys užrašomi. 

7. Į reikiamą dokumentą (10 priedas) įrašykite vaiko kūno svorį 0,1 kg tikslumu, tikslią datą ir 

svėrimo laiką.  

8. Jeigu kyla abejonių dėl gautų kūno svorio matavimo rezultatų, pakartokite svėrimo procedūrą 

nuo 5 iki 7 svėrimo procedūros punktų. Neištrinkite pirmo įrašyto matavimo rezultato, o nubrėžkite 

brūkšnį šalia pažymėto pirmo kūno svorio skaičiaus ir įrašykit antro matavimo skaičius.  

 

5.3. Kūno ūgio matavimas 

 

Matuojant vaiko ūgį būtina, kad grindys būtų lygios ir kampas tarp grindų lygmens ir sienos būtų 

status (90 laipsnių), vertikalūs paviršiai (sienos ar kolonos) lygūs. Gera ūgio matuoklė turi būti 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=247843&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=247843&p_query=&p_tr2=
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padaryta iš lygios, atsparios drėgmei (nulakuotos ir poliruotos) medienos arba metalo, prie horizontalių 

ir vertikalių dalių turi tvirtai priglusti tik stačiuoju (90 laipsnių) kampu. Paslanki ūgio matuoklės dalis 

(galvūgalio lentelė) privalo pakankamai lengvai slankioti (bet ne perdėm laisvai). Vaikų ūgis turi būti 

išmatuotas centimetrais ir fiksuojant imamas paskutinis pilnas 1 milimetras (mm) (0.1 cm). Jei yra 

galimybė, dėl matavimų tikslumo galima naudoti ūgio matuoklę su skystųjų kristalų skaitmeniniu 

ekranu. Gauti duomenys įrašomi į PSO pateiktas (10 priedas) tyrėjo specialias formas.  

 

Ūgio matavimo procedūra: 

1. Įsitikinkite, kad ūgio matuoklė yra pastatyta ant lygaus pagrindo prieš sieną, koloną ar laiptus. 

Įsitikinkite, kad ūgio matuoklė yra stabili. 

2. Patikrinkite, kad vaikas būtų basas, plaukų papuošalai ir plaukų juostelės butų išimtos. Vaikas 

turi dėvėti plonus ir lengvus apatinius.  

3. Su vaikais bendraukite jautriai, mandagiai, negąsdinkite jų ir nežeminkite.  

4. Smulkiai paaiškinkite vaikui ūgio matavimo procedūros eigą.  

5. Kūno ūgis yra matuojamas visiškai tiesiai stovint. Padėkite vaikui atsistoti ant ūgio matuoklės 

pagrindo, kad kojų pėdos būtų truputį pražergtos, kulnai suglausti ir nugara atsukta į vertikalią ūgio 

matuoklės lentą. Įsitikinkite, kad pečiai laikomi lygiai ir rankos yra nuleistos vienodu lygiu. Galva, abu 

mentikauliai, nugara, sėdmenys ir kulnai – visos šios kūno dalys turi liesti vertikalią ūgio matuoklio 

lentą. Kojos turi būti tiesios per kelių ir klubų sąnarius. Vaikas privalo stovėti basas.  

6. Pataisykite vaiko galvą taip, kad horizontali linija, einanti nuo ausies landos ir akių kampo 

linijos, su siena sudarytų statų kampą ir būtų lygiagreti slankiojančiai ūgio matuoklės daliai. Kad galva 

būtų laikoma šioje padėtyje, dviem pirštais (nykščiu ir smiliumi) švelniai prilaikykite vaiką už smakro.  

7. Paprašykite, kad vaikas žiūrėtų tiesiai prieš save.  

8. Jeigu reikia, švelniai pastumkite vaiko pilvuką ar krūtinės ląstą, kad vaikas stovėtų taip, kaip, 

būtina tinkamam ūgio matavimui.  

9. Prilaikydami galvą reikiamoje padėtyje, kita ranka nustatykite į reikiamą padėtį slankiojančią 

ūgio matuoklės dalį. Ji turi prispausti plaukus.  

10. Matavimo metu gautus duomenis įrašykite vaiko ūgį centimetrais (0,1 cm = 1 mm) 

dokumentuose. Pavyzdžiui, jei vaiko išmatuoto ūgio lygis yra tarp 145,7 ir 145,8 cm, tai įrašomas 

skaičius yra 145,7 cm.  

11. Iškilus abejonėms dėl gauto vaiko ūgio dydžio, pakartokite ūgio matavimo procedūrą nuo 5 

iki 10 punktų. Nubrėžkite brūkšnį šalia jau pažymėtų pirmo matavimo dydžių, išmatuokite dar kartą ir 

įrašykite antrąjį rezultatą. Neištrinkite įrašytų pirmo matavimo duomenų.  

 

5.4. Juosmens apimties matavimas 

 

Juosmens apimtis matuojama elastinga metaline ar plastikine nesitempiančia matavimo juosta. 

Vaikų juosmens apimtis turi būti išmatuota centimetrais ir įrašoma 1-o mm tikslumu. Gauti duomenys 

įrašomi į pateiktas tyrėjo lenteles (10 priedas).  

Matavimo procedūra: 

1. Vaikas turi dėvėti plonus, lengvus apatinius. Paprašykite, kad vaikas išsiimtų piniginę, 

mobilųjį telefoną, nusiimtų grandinėles, juostas ar bet kokius kitus nešiojamus ant kūno daiktus.  

2. Su vaikais bendraukite jautriai, mandagiai, negąsdinkite jų ar nežeminkite.  

3. Paaiškinkite vaikui apie juosmens apimties matavimo procedūros eigą.  

4. Paklauskite vaiko, ar jis sugeba kvėpuoti negiliai ir šiek tiek nuleisti apatinius drabužius 

(kelnaites). Vaikas neturi visai nusirengti, kad jo netrikdyti. Kelnaites galima nuleisti iki šlaunų viršaus.  

5. Paprašykite, kad vaikas stovėtų tiesiai su neįtemptų pilvo raumenų, o rankos būtų laisvai 

nuleistos. Kojos pastatytos suglaustais kulnais, o pėdos šiek tiek praskėstos į šonus.  
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6. Nustatydami lygį, kuriame bus matuojama juosmens apimtis, švelniai apčiuopkite 

dešiniojo klubakaulio vietą. Ant odos paviršiaus pažymėkite nedidelį horizontalų brūkšnį virš 

aukščiausio dešiniojo klubakaulio keteros taško. 

7. Dešinio apatinio šonkaulio žemiausio šonkaulio apatinės ribos lygmenyje vėl padarykite 

nedidelę žymę (minkštu markeriniu žymekliu).  

8. Išmatuokite gautą atstumą tarp dviejų padarytų žymių (klubakaulio keteros viršaus ir 

krūtinės ląstos apačios) ir padarykite kitokią žymę tarp šių dviejų taškų. Pažymėkite taip, kad šią žymę 

lengvai galėtumėt atskirti nuo pirmų dviejų.  

9. Stovėdami priešais vaiką, apjuoskite lanksčia centimetrine matavimo juostele aplink 

liemenį horizontaliame lygmenyje, tiksliai per pažymėtą dešinės liemens pusės vietą. Kabantis ant 

sienos veidrodis ar kartu esantis padėjėjas gali padėti nenukrypti nuo tiksliai horizontalios matavimo 

juostelės padėties.  

10. Matavimas turi būti atliekamas normalaus vidutinio iškvėpimo pabaigoje, nesuspaudžiant 

odos lanksčia matavimo juostele. Matuojama centimetrais įskaitant paskutinį pilną vienetą (mm); (0.1 

cm = 1 mm). Pavyzdžiui, jei juosmens apimties dydžiai tarp 40,5 ir 40,6 cm, tai įrašomas skaičius 40,5 

cm.  

11. Iškilus abejonėms dėl išmatuoto vaiko juosmens apimties dydžio, pakartokite juosmens 

apimties matavimą nuo 5 iki 10 punktų. Nubrėžkite brūkšnį šalia jau pažymėto pirmo matavimo dydžio 

ir įrašykite antro matavimo skaičių. Neištrinkite įrašytų pirmo matavimo duomenų. 

 

5.5. Klubų apimties matavimas 

 

Klubų apimtis matuojama metaline ar plastikine nesitempiančia lanksčia centimetrine matavimo 

juostele. Vaikų klubų apimtis turi būti išmatuota centimetrais ir įrašytas paskutinis pilnas 1 milimetras 

(mm) (0,1 cm). Gauti duomenys įrašomi į 9 „Priede“ skyriuje pateiktas tyrėjo lenteles. 

Matavimo procedūra: 

1. Vaikas turi dėvėti plonus, lengvus apatinius. Paprašykite, kad vaikas išsiimtų piniginę, 

mobilųjį telefoną, nusiimtų grandinėles, juostas ar bet kokius kitus nešiojamus ant kūno daiktus.  

2. Su vaikais bendraukite jautriai, mandagiai, negąsdinkite jų ar nežeminkite dėl kokių nors 

akivaizdžiai matomų fizinių trūkumų.  

3. Detaliai paaiškinkite vaikui apie klubų apimties matavimo procedūros eigą.  

4. Paklauskite vaiko, ar jis (ji) sugeba kvėpuoti negiliai ir šiek tiek nuleisti apatinius 

drabužius (kelnaites). Vaikas neturi visai nusirengti, kad jo (jos) netrikdyti. Kelnaites galima nuleisti iki 

šlaunų viršaus.  

5. Paprašykite, kad vaikas stovėtų tiesiai su neįtemptu pilvo presu, o rankos būtų laisvai 

nuleistos. Kojos pastatytos suglaustais kulnais, o pėdos šiek tiek praskėstos. 

6. Matuokite per sėdmenis storiausioje vietoje. Lanksti centimetrinė matavimo juostelė turi 

būti tiksliai apjuosiama apie sėdmenis.  

7. Matavimas turi būti atliekamas normalaus įkvėpimo pabaigoje, nespaudžiant odos 

lanksčia centimetrine juostele. Išmatuojama centimetrais, užrašant paskutinį pilną vienetą (mm); (0.1 

cm = 1 mm). Pavyzdžiui, jei apimtis tarp 53,1 ir 53,2 cm, tai įrašomas skaičius –53,1 cm.  

8. Iškilus abejonėms dėl išmatuotų vaiko klubų apimties dydžių, pakartokite klubų apimties 

matavimą nuo 5 iki 7 punktų. Nubrėžkite brūkšnį šalia jau pažymėto pirmo matavimo dydžio ir 

įrašykit antro išmatavimo skaičių. Neištrinkite įrašytų pirmo matavimo duomenų. 

 

5.6. Informacijos kaupimas bei apdorojimas 

 

Pagrindiniai visuomenės sveikatos stebėsenos uždaviniai yra nuolat stebėti, analizuoti 

visuomenės sveikatą, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas bei teikti valstybės institucijoms, 
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visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę ir jos kitimo priežastis, prevencinės 

(profilaktinės) medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo, todėl yra būtina suformuoti bendrą 

vaikų nutukimo stebėsenos ir duomenų kaupimo sistemą. Būtų racionaliausia, kad mokinių 

antropometrinių tyrimų nuolatinę analizę metodiškai atliktų kuris viena iš SAM pavaldžių visuomenės 

sveikatos institucijų (pvz., Higienos instituto Sveikatos informacijos centras). Tam reikia paskirti 

etatinius darbuotojus, gebančius dirbti su specialiomis statistinėmis programomis, sumuoti gautus 

duomenis ir atlikti kasmetinę analizę. Tuomet galimai butų išvengta netikslumų bei klaidų ir visa su 

stebėsena susijusi informacija būtų skelbiama oficialioje institucijos internetinėje svetainėje.  

Vaikų nutukimui stebėti galima panaudoti jau egzistuojančią ir galiojančią, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V–951 patvirtintą statistinę apskaitos 

formą Nr. 027–1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (Žin., 2005, Nr. 3–38) (9 priedas). Tačiau, siekiant 

pagerinti vaikų nutukimo ir antsvorio stebėseną vietiniu (savivaldybių) ir nacionaliniu lygiu, mūsų 

nuomone, būtina: 

a) šiek tiek modifikuoti „Vaiko sveikatos pažymėjimo“ formą Nr. 027–1/a ir parengti detalų 

(privalomą) jos pildymo aprašą; 

b) sukurti duomenų apie vaikų sveikatą pagal formą Nr. 027–1/a surinkimo iš savivaldybių 

visuomenės sveikatos biurų sistemą ir tų duomenų analizės sistemą;  

c) prireikus koreguoti vaikų sveikatą apibūdinančius rodiklius, pateikiamus Higienos 

instituto Sveikatos informacijos centro ataskaitose. 

 

6 skyrius. Baigiamasis žodis 

 

Per didelis svoris ir nutukimas yra papildomi rizikos veiksniai, grasinantys padidinti asmens 

sergamumą ir mirtingumą per visą jo gyvenimo ciklą. Su nutukimu siejami lėtinių neinfekcinių ligų 

rizikos veiksniai, kurie vienodai veikia tiek suaugusius, tiek ir vaikus. Pavyzdžiui, Bogaluzos Širdies 

studijos duomenys parodė, kad 60 proc. per didelio svorio 5–10 metų vaikų turėjo vieną širdies ar 

kraujagyslių ligų rizikos veiksnį, tokį kaip aukštas kraujospūdis, hiperlipidemija ar hiperinsulinemija 

(Freedman, Dietz at al., 1999), o 20 proc. per didelio svorio 5–10 metų vaikų turėjo du ar daugiau 

širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius (Freedman, Dietz at al., 1999). Kad vaikų nutukimas 

sietinas su širdies ir kraujagyslių ligomis, patvirtina daug įvairių studijų (Katzmarzyk et al., 2003; 

Fogelholm, 2008; Ice et al., 2009; Leibowitz et al., 2009) ir kt. Moksliniai tyrimai taip pat rodo, kad 

pirminė arterinė hipertenzija žymiai dažniau diagnozuojama nutukusiems vaikams (Bačiulis ir kt., 

2002). Per didelis naujagimio svoris yra rizikos veiksnys antsvoriui ir nutukimui atsirasti sulaukus 

pilnametystės ir papildomas rizikos veiksnys, susijęs su rezistentiškumu insulinui (Curhan, Willett et 

al., 1996; Leibson et al., 2005). Lygiagrečiai su pasauliniu suaugusiųjų nutukimo plitimu, smarkiai 

kyla vaikų antsvorio ir nutukimo lygis (Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic World, 

WHO, 2002; Skurvydas ir kt., 2006; EU platform on Diet, Physical Activity and Health, 2005). 

Kadangi nutukimas vaikystėje dažnai pereina į nutukimą sulaukus pilnametystės, vaikų antsvorio ir 

nutukimo padidėjimas yra vienas pagrindinių neigiamų veiksnių suaugusiųjų nutukimo epidemijai 

(Serdula et al., 1993; Dietz et al., 2001; EU platform on Diet, Physical Activity and Health, 2005). 

Vaikai turi tuos pačius požymius, kurie yra būdingi nutukusiems ar turintiems antsvorio 

suaugusiesiems (Dietz et al., 2001). Nutukusį vaiką lydi gretutinės ligos, kurios per kelis dešimtmečius 

padidina rizikos veiksnių poveikį jo sergamumui (Eriksson et al., 1999; Katzmarzyk et al., 2003; 

Freedman, Dietz at al., 2009; Leibowitz et al., 2009).  

Šios metodinės rekomendacijos skirtos paskatinti visas suinteresuotas institucijas parengti 

nuolatinę Lietuvos vaikų nutukimo stebėsenos metodiką, kad būtų galima tiksliau identifikuoti šios 

problemos epidemiologinę situaciją. Žinant realią padėtį būtų galima kelti realius nutukimo 

profilaktikos tikslus įvairių tikslinių, ilgalaikių programų bei projektų pavidalu. Ūgio, svorio duomenis 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=248352&b=
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ir kūno masės indeksą (KMI) būtina rinkti, kaupti ir analizuoti kaip visuotinės vaikų sveikatos būklės 

stebėsenos dalį.  
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6 priedas 
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7 priedas 

 

1 lentelė. KMI tarptautinės ribinės vertės (IOTF cut-off points) vaikų antsvoriui ir nutukimui vertinti, 

priklausomai nuo lyties ir amžiaus (pagal T. Cole, 2000). 

 

Vaiko 

amžius 

(metais) 

 

 

 

Ribinės KMI 

antsvorio vertės, 

atitinkančios 

25 kg/m
2
 

18 metų amžiaus 

 

Ribinės KMI nutukimo 

vertės, atitinkančios 

30 kg/m
2
 

18 metų amžiaus 

 

Berniukų 

 

Mergaičių 

 

Berniukų 

 

Mergaičių 

 

2,0 18,41 18,02 20,09 19,81 

2,5 18,13 17,76 19,80 19,55 

3,0 17,89 17,56 19,57 19,36 

3,5 17,69 17,40 19,39 19,23 

4,0 17,55 17,28 19,29 19,15 

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 

5,0 17,42 17,15 19,30 19,17 

5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 

6,0 17,55 17,34 19,78 19,65 

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 

7,0 17,92 17,75 20,63 20,51 

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 

8,0 18,44 18,35 21,60 21,57 

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 

9,0 19,10 19,07 22,77 22,81 

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 

10,0 19,84 19,86 24,00 24,11 

10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 

11,0 20,55 20,74 25,10 25,42 

11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 

12,0 21,22 21,68 26,02 26,67 

12,5 21,56 22,14 26,43 27,24 

13,0 21,91 22,58 26,84 27,76 

13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 

14,0 22,62 23,34 27,63 28,57 

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 

15,0 23,29 23,94 28,30 29,11 

15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 

16,0 23,90 24,37 28,88 29,43 

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 

17,0 24.46 24,70 29,41 29,69 

17,5 24,73 24,85 29,70 29,84 

18,0 25,00 25,00 30,00 30,00 
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8 priedas 

 

1 diagrama  

 

KMI tarptautinės ribinės vertės (IOTF cut-off points) vaikų antsvoriui ir nutukimui vertinti, pagal lytį ir 

amžių (pagal T. Cole, 2000), kai ribinės vertės yra 25 ir 30 kg/m
2
 (6-ių valstybių: Brazilijos, Jungtinės 

Karalystės, Hon Kongo, Nyderlandų Karalystės, Singapūro ir JAV duomenų vidurkis)  
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9 priedas 

Forma Nr.027-1/a Patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.V-951 

_____________________________________ 

(įstaigos pavadinimas) 

 

 VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS  
_________Nr.____ 

              (data) 

______________________ 

(sudarymo vieta) 

 

Vardas ir pavardė______________________________________ 

Gimimo metai_______________________ 

Ūgis ________ cm 

Svoris ________ kg 

Fizinės būklės įvertinimas procentiliniu metodu_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

KMI _________. KMI įvertinimas:  per mažas  normalus  antsvoris  nutukimas 

Kraujospūdis _______/______ mm Hg 

Klausa:  normali  sutrikusi 

Rega be korekcijos / su korekcija: dešinė akis ________/_______ kairė akis _______/_______ 

Regos sutrikimai (nurodyti) _____________________________________________________ 

 

   Normali būklė    

 Sutrikimai 

Kraujotakos sistema   

 _________________________________________ 

Kvėpavimo sistema   

 _________________________________________ 

Nervų sistema    

 _________________________________________ 

Virškinimo sistema   

 _________________________________________ 

Urogenitalinė sistema   

 _________________________________________ 

Endokrininė sistema   

 _________________________________________ 

Skeleto-raumenų sistema   _________________________________________ 

Dantys     

 _________________________________________ 

Kraujas    

 _________________________________________ 

Oda ir jos priedai   

 _________________________________________ 

Diagnozė_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Išvados ir rekomendacijos 

 Vaikas gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, įskaitant kūno kultūros ugdymą,  

be jokių apribojimų. 

 Vaikas gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, laikantis šių rekomendacijų Nurodyti rekomendacijas 

(dietos, fizinės veiklos apribojimus, vengtinus alergenus ir kt.) 



 36 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Vaikui gali prireikti skubios pagalbos mokykloje (dėl alergijos, lėtinių ligų ir kt.)  

Nurodyti  priežastis ir pirmosios pagalbos priemones ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Fizinio ugdymo grupė:  pagrindinė   parengiamoji  specialioji  

Vaikas atleistas nuo kūno kultūros pamokų iki (nurodyti datą) __________________ 

 

Šeimos gydytojas ar pediatras                           (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)  

 

Kontaktinis telefonas____________________ 
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10 priedas  

 

Pildomos dokumentacijos pavyzdys rekomenduojamas PSO ekspertų 

 

Koordinuojant PSO 

KMU 
Europos vaikų augimo stebėsena 

(2008) LTU 

 

Tyrėjo užrašai 

 

1. Vaiko vardas, pavardė  

...................................................................................

. 

8. Mokyklos kodas: 

...............................................................................

. 

2 Vaiko kodas: 

................................................................................. 

9. Mokyklos pavadinimas ................................... 

...............................................................................

. 

3 Vaiko lytis: berniukas -1;          mergaitė -2 10. Mokyklos adresas: 

Gatvė, nr. 

............................................................... 

Miestas/kaimas......................................................

. 

Rajonas 

(savivaldybė)..............................................  

4. Vaiko gimimo data:  

................d. ...........mėn. .......................m. 

5. Vaiko gyvenamoji vieta: 

Gatvė, nr. ................................................................. 

Miestas/kaimas......................................................... 

Rajonas (savivaldybė).............................................. 

11. Tyrimo data:  

..........d. ................................mėn. ..............m. 

12. Tyrimo laikas: .........val. .............min. 

6. Vaiko klasė: ................................................ 13. Tyrėjo kodas: ............................... 

Vardas, 

pavardė:...................................................... 

7. Klasės kodas: ............................................ 

 

14. Ar sutinki, kad pamatuotumėme tavo ūgį ir kūno svorį?  1 - taip,          2 - ne 

 

Jei vaikas sutinka būti pamatuotas, pildyti 16 klausimą, jei nesutinka, pildyti 15 klausimą. 

 

15. Ar gali pasakyti, kodėl nesutinki? 

1 - blogai jaučiuosi, skundžiuosi skausmu  3 – turiu neįgaluma 

2 - nervinuosi    4 – 

kita................................................................. 

 

16. Kūno svoris (kg): .................., .... 

 

17. Ūgis (cm): .................., .... 
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18. Juosmens apimtis (cm): .................., .... 

 

19. Klubų apimtis (cm): .................., .... 

 

20. Vaiko apranga (tuo atveju, kai nesutinka nusirengti):  

1 – apatiniai drabužiai      3 – lengva apranga   

 2 – sportiniai drabužiai   4 – viršutiniai drabužiai (megztinis, džinsai)

 5 – kita ....................................... 

21. Ar šiandien pusryčiavai? 1 - taip,          2 - ne 

 

 


