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ĮVADAS

• Duomenys apie vaikų ligas, dėl kurių jie nelankė įstaigos, yra gaunami iš šeimos gydytojo 
užpildytos medicininės pažymos dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją, 
forma Nr. 094/a (toliau – pažyma). Ši pažyma pristatoma į ugdymo įstaigą.

• Pažymose šeimos gydytojo pateikta informacija reikalinga tiksliau sužinoti vaikų ligas bei 
organizuoti ir vykdyti ligų profilaktiką, sveikos gyvensenos mokymą ir propagavimą. 
Atsižvelgiant į vaikų  nelankymo priežasčių analizės rezultatus, galima pasirinkti tikslesnes 
sveikatos stiprinimo priemones, konkretinti ir plėsti turimas žinias vaikų sveikatos gerinime.

• Tikslas – išanalizuoti Klaipėdos miesto vaikų lopšelio-darželio “Volungėlė”vaikų ligas, dėl 
kurių nelankė ugdymo įstaigos.

• Uždaviniai:

• išanalizuoti ligos atvejų skaičių, kuris tenka vienam vaikui,

• išanalizuoti dažniausias ligas pagal organų sistemas atsižvelgiant į  grupes ir bendrą vaikų 
skaičių.

• pateikti rekomendacijas vaikų sveikatos problemoms spręsti.



2016-2017m.m. Klaipėdos m. vaikų lopšelyje-darželyje “Volungėlė” lankė 211 vaikų, 

iš jų lopšelyje 31,darželyje 138,priešmokyklinių 42 vaikų.

Pagal  pažymose pateiktą informaciją,per 2016-2017m.m. laikotarpį  iš viso užregistruota 

915 vaikų ligų atvejų.

Susirgimų skaičius, tenkantis 1 vaikui 2016-2017m.m.
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Per 2016-2017m.m. laikotarpį vaikai dėl ligos nelankė ikimokyklinės  ugdymo įstaigos  

10632 dienų,iš jų lopšelis -2730,darželis 6994 ir priešmokykliniai 908 dienų.

Praleistų dienų ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skaičius dėl ligos, 

tenkantis 1 mokiniui 2016−2017 m. m.
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2016-2017m.m. pagrindinės vaikų sveikatos ploblemos,dėl kurių nelankė ikimokyklinės  ugdymo 

įstaigos,buvo kvėpavimo sistemos ligos 92,4 proc.,

Vaikų dalis,turėjusi nors vieną sveikatos sutrikimą/ligą dėl kurių nelankė 

ikimokyklinės ugdymo įstaigos (proc.)
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Kvėpavimo sistemos ligos. 

Dėl kvėpavimo sistemos ligų 92,4 proc. nelankė  ikimokyklinės ugdymo įstaigos.

Diagnozuotų kvėpavimo sistemos ligų atvejų struktūroje dominavo ūminės viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijos ir peršalimai 92,4 proc.

Kvėpavimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė 

ikimokyklinės udgdymo įstaigos 2016/2017m. m. (proc.)
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Ausų ir speninės ataugos  ligų struktūra dėl kurių vaikai nelankė

ikimokyklinės ugdymo įstaigos 2016/2017 m. m. (proc.)
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Kai kurių infekcinių ir parazitinių ligų struktūra dėl kurių vaikai nelankė 

ikimokyklinės įstaigos grupės 2016/2017 m. m. (proc.)
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Apibendrinimas

Išanalizavus 2016-2017m.m. Klaipėdos miesto vaikų  lopšelio-darželio 

“Volungėlė”  vaikų  ligų,    dėl kurių nelankė ugdymo įstaigos duomenis galima pateikti 

apibendrintą informaciją:

2016 – 2017 m.m. 1 vaikui teko  4,3  ligų atvejų   ir  50,4 praleistų dienų  skaičius  

lopšelyje-darželyje.

2016 – 2017 m.m.  Pagrindinės vaikų sveikatos problemos, dėl kurių nelankė 

ugdymo įstaigos, buvo kvėpavimo sistemos ligos. 

Iš diagnozuotų kvėpavimo sistemos ligų atvejų struktūroje dominavo ūminės 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir peršalimai.



Rekomendacijos

Išanalizavus  2016- 2017 m.m. Klaipėdos miesto lopšelio-darželio “Volungėlė” 

vaikų ,dėl kurių nelankė ikimokyklinės ugdymo įstaigos,pateikiamos rekomendacijos,  

kuriomis remiantis būtų galima planuoti ir įgyvendinti vaikų sveikatos stiprinimo 

priemones.

Būtina vaikų sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis,ypatingą dėmesį 

skirti kvėpavimo sistemos ligų profilaktikai , mokant pagrindinių taisyklių:  

1. kurių laikantis galima apsisaugoti nuo užsikrėtimo gripu;

2. skatinti fizinį aktyvumą;

3. tinkamą mitybą;

4. streso valdymą.
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