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Vaikų sergamumo analizės aprašymas 

• Duomenys apie vaikų ligas, dėl kurių jie nelankė darželio, 
yra gaunami iš šeimos gydytojo užpildytos medicininės 
pažymos, forma Nr. 094/a (toliau – pažyma). Šią pažymą 
vaiko tėveliai pristato į ugdymo įstaigą, kurią lanko. 
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Vaikų sergamumo analizės rezultatų 
svarba 

• Pažymose yra šeimos gydytojo pateikta informacija reikalinga tiksliau 
sužinoti vaikų ligas bei organizuoti ir vykdyti ligų profilaktiką, sveikos 
gyvensenos mokymą ir propagavimą.  

• Atsižvelgiant į vaikų darželio nelankymo priežasčių analizės rezultatus, 
galima pasirinkti tikslesnes sveikatos stiprinimo priemones, 
konkretinti ir plėsti turimas žinias vaikų sveikatos gerinime. 

• Duomenų suvedimui ir apdorojimui naudota elektroninė sveikatos 
biurų stebėsenos programa ,,SB sistema“. 
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Vaikų sergamumo analizės tikslas ir 
uždaviniai 

• Tikslas – išanalizuoti Klaipėdos miesto „Šaltinėlio“ lopšelio-darželio 
ugdytinių ligas, dėl kurių jie nelankė darželio. 

 

• Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti susirgimų skaičių, kuris tenka vienam vaikui, 
atsižvelgiant į ugdymo grupes ir bendrą vaikų skaičių. 

2. Išanalizuoti praleistų dienų darželyje skaičių dėl ligos tenkantį 
vienam vaikiui, atsižvelgiant į ugdymo grupes ir bendrą vaikų skaičių. 

3. Išanalizuoti dažniausias ligas pagal organų sistemas, atsižvelgiant į 
ugdymo grupes ir bendrą vaikų skaičių. 

4. Pateikti rekomendacijas vaikų sveikatos problemoms spręsti. 
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Susirgimų skaičius, tenkantis 1 vaikui 
2016−2017 m. m. 

Priešmokyklinuikai

Darželinukai

Bendras

2,1 

3,3 

2,9 
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Praleistų dienų darželyje skaičius dėl ligos, 
tenkantis 1 vaikui 2016−2017 m. m. 

Priešmokyklinukai

Darželinukai

Bendras

20 

41,4 

34,8 
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Vaikų dalis, turėjusi nors vieną sveikatos sutrikimą/ligą 
dėl kurios nelankė darželio 2016/2017 m. m. (proc.)  

Traumos, apsinuodijimai ir kt.

Infekcinės ir parazitinės ligos

Ausies ligos

Simptomai, pakitimai

Odos ir jos priedų ligos

Urogenitalinės sistemos ligos

Viršknimo sistemos sutrikimai

Kvėpavimo sistemos ligos

Regėjimo sutrikimai

1,6 

16 

6,2 

1 

1,6 

1 

4,1 

83 

1,6 
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Kvėpavimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė darželio 2016/2017 m. m. (proc.) 

32,6 

29,8 

13,8 

7,8 

6,6 
6 3,4 

Ūminė viršutinių kvėpavimo
takų infekcija
Ūminis nazofaringitas
(peršalimas)
Ūminis bronchitas

Ūminis faringitas

Kitos ligos

Ūminis tracheitas

Ūminis tonzilitas
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Infekcinių ir parazitinių ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė darželio 2016/2017 m. m. (proc.) 

56,2 
18,8 

6,2 

18,8 
Vėjaraupiai be komplikacijų

Virusinė žarnyno infekcija

Enterovirusinė infekcija

Kitos ligos
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Ausies ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė darželio 
2016/2017 m. m. (proc.) 

61,5 15,4 

15,4 
7,8 

Nepūlingas vidurinės ausies
uždegimas (otitas)

Vidurinis otitas

Ūminis serozinis vidurinis
otitas

 Ūminis pūlingas vidurinės
ausies uždegimas
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IŠVADOS 

Išanalizavus 2016/2017 m. m. Klaipėdos miesto „Šaltinėlio“ 
lopšelio- darželio vaikų ligų, dėl kurių nelankė mokyklos, duomenis 
galima pateikti apibendrintą informaciją: 

1. 2016/2017 m. m. 1 vaikui teko 2,9 ligų atvejai. 

2. 2016/2017 m. m. 1 vaikui teko praleisti 34,8 dienas dėl ligos. 

3. 2016/2017 m. m. pagrindinės Klaipėdos miesto „Šaltinėlio“ 
lopšelio-darželio vaikų sveikatos problemos, dėl kurių jie 
nelankė darželio, buvo kvėpavimo sistemos ligos (dominavo 
ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija), infekcinės ir 
parazitinės ligos (dominavo vėjaraupiai be komplikacijų) bei 
ausies ligos (dominavo nepūlingas vidurinės ausies uždegimas- 
otitas). 
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REKOMENDACIJOS 
 • Būtina mokinių sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis, 

ypatingą dėmesį skirti kvėpavimo sistemos ligų profilaktikai: 
mokant pagrindinių taisyklų, kurių laikantis galima apsisaugoti nuo 
užsikrėtimo gripu, skatinant fizinį aktyvumą, tinkamą mitybą, streso 
valdymą ir kt. 

• Norint išvengti infekcinių ligų geriausia prevencijos priemonė yra 
skiepai. Norint apsisaugoti nuo vėjaraupių, rekomenduojama 
paskiepyti visus anksčiau nesirgusius vaikus. Ypač patartina skiepyti 
lankančius darželius bei mokyklas. 

• Tikslinga vaikų tėvus įtraukti į sveikatos stiprinimo veiklas – 
organizuoti ir vykdyti mokymus apie tinkamą mitybą, fizinį 
aktyvumą. 
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! 
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www.facebook.com/biuras 

Taikos pr. 76, LT – 93200 Klaipėda 

Tel. (8 46) 23 47 96 

El. paštas: visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt 

Klaipėdos sveikatos biuras 

www.sveikatosbiuras.lt 
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