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ĮVADAS 

 

Duomenys apie vaikų ligas, dėl kurių jie nelankė ikimokyklinio ugdymo įstaigų, yra gaunami 

iš šeimos gydytojo užpildytos medicininės pažymos dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo 

instituciją, forma Nr. 094/a (toliau – pažyma). Šią pažymą vaiko tėvai pristato į ikimokyklinio 

ugdymo įstaigą, kurią vaikas lanko. 

Pažymose šeimos gydytojo pateikta informacija reikalinga tiksliau sužinoti vaikų ligas bei 

organizuoti ir vykdyti ligų profilaktiką, sveikos gyvensenos mokymą ir propagavimą. Atsižvelgiant 

į ikimokyklinių ugdymo įstaigų nelankymo priežasčių analizės rezultatus, galima pasirinkti 

tikslesnes sveikatos stiprinimo priemones, konkretinti ir plėsti turimas žinias vaikų sveikatos 

gerinime. 

 

Tikslas – išanalizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 

vaikų ligas. 

 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti ligos atvejų skaičių, kuris tenka vienam vaikui, atsižvelgiant į ikimokyklinio 

ugdymo grupes ir bendrą vaikų skaičių. 

2. Išanalizuoti ligos atvejų pasiskirstymą pagal organų sistemas, atsižvelgiant į ikimokyklinio 

ugdymo grupes ir bendrą vaikų skaičių. 

3. Išanaliziuoti dažniausias ligas pagal organų sistemas, atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo 

grupes bei bendrą vaikų skaičių. 

4. Pateikti rekomendacijas vaikų sveikatos problemoms spręsti. 

 

 



 
 

2017/2018 m. m. pabaigoje Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

lankė 8 805 vaikai (lopšelio grupė – 1 726; darželio grupė – 5 509; priešmokyklinio ugdymo grupė– 

1 570 vaikų). 

Pagal pažymose pateiktą informaciją, per 2017/2018 m. m. laikotarpį iš viso užregistruotas         

40 521 vaikų ligų atvejis, dėl kuriųo jie nelankė ikimokyklinio ugdymo įstaigų (iš jų: lopšelio 

grupėje – 11 147; darželio grupėje – 24 963; priešmokyklinio ugdymo grupėje – 4 411 ligų atvejų), 

1 vaikui teko 4,6 ligų atvejų (iš jų: lopšelio grupėje – 6,5; darželio grupėje – 4,5; priešmokyklinio 

ugdymo grupėje – 2,8 ligos atvejo vaikui) (žr. 1 pav.). 

 

 

 

1 pav. Susirgimų skaičius, tenkantis 1 vaikui 2017−2018 m. m. 
Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 

 

Per 2017/2018 m. m. laikotarpį vaikai dėl ligų nelankė ikimokyklinio ugdymo įstaigų 498 243 

dienas (iš jų: lopšelio grupė – 142 823; darželio grupė – 307 304; priešmokyklinio ugdymo grupė –

48 116 dienų), 1 vaikui teko 56,6 praleistų dienų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose (iš jų 

lopšelio grupė – 82,7; darželio grupė – 55,8; priešmokyklinio ugdymo grupė – 30,6 dienos vaikui) 

(žr. 2 pav.). 
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2 pav. Praleistų dienų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose dėl ligos, tenkantis 1 vaikui 

2017−2018 m. m. 
Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 

 

2017/2018 m. m. pagrindinės Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 

vaikų sveikatos problemos buvo kvėpavimo sistemos ligos (88,3 proc. vaikų), infekcinės ir 

parazitinės ligos (22,9 proc.) bei virškinimo sistemos sutrikimai (8,2 proc.) (žr. 3 pav.). 

 

 

 

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

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 
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Kvėpavimo sistemos ligos. 2017/2018 m. m. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose 88,3 proc. vaikų sirgo kvėpavimo sistemos ligomis. Diagnozuotų kvėpavimo sistemos ligų 

atvejų struktūroje dominavo peršalimas ir ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos – 

atitinkamai 13 155 atvejai (37,4 proc.) ir 9 213 atvejai (26,2 proc.) (žr. 4 pav.).  

 

 

 
 

4 pav. Kvėpavimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų 2017/2018 m. m. (proc.) 
Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 

 

 

Infekcinės ir parazitinės ligos. 2016/2017 m. m. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose 22,9 proc. vaikų sirgo infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis. Šių ligų atvejų struktūroje 

dominavo vėjaraupiai ir virusinės žarnyno infekcijos – atitinkamai 1 181 atvejis (49,5 proc.) ir 337 

atvejai (14,1 proc.) (žr. 5 pav.).  
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5 pav. Infekcinių ir parazitinių ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų 2017/2018 m. m. (proc.) 
Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 

 

 

Virškinimo sistemos ligos. 2017/2018 m. m. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose 8,2 proc. vaikų sirgo virškinimo sistemos ligomis. Šių ligų atvejų struktūroje dominavo 

dispepsija ir funkciniai žarnų sutrikimai – atitinkamai 308 atvejai (37,8 proc.) ir 280 atvejų (34,4 

proc.) (žr. 6 pav.).  

 

 

6 pav. Virškinimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų 2017/2018 m. m. (proc.) 
Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 
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APIBENDRINIMAS 

 

Išanalizavus 2017/2018 m. m. Klaipėdos miesto savivaldybės vaikų ligų, dėl kurių jie nelankė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų, duomenis galima pateikti apibendrintą informaciją: 

 2017/2018 m. m. 1 vaikui teko 4,6 ligų atvejo ir 56,6 praleistų dienų skaičius 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

 2017/2018 m. m. pagrindinės Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

lankančių vaikų sveikatos problemos buvo kvėpavimo sistemos, infekcinės ir parazitinės 

ligos bei virškinimo sistemos sutrikimai. 

 2017/2018 m. m. diagnozuotų kvėpavimo sistemos ligų atvejų struktūroje dominavo 

peršalimas ir ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos. 

 2017/2018 m. m. diagnozuotų infekcinių ir parazitinių ligų atvejų struktūroje 

dominavo vėjaraupiai ir virusinės žarnyno infekcijos. 

 2017/2018 m. m. diagnozuotų virškinimo sistemos ligų atvejų struktūroje dominavo 

dispepsija ir funkciniai žarnų sutrikimai. 

 



 
 

REKOMENDACIJOS 

 

Išanalizavus 2017/2018 m. m. Klaipėdos miesto savivaldybės vaikų ligų duomenis, dėl kurių 

jie nelankė ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 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 taisyklų, kurių laikantis galima 

apsisaugoti nuo užsikrėtimo gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, skatinti 

fizinį aktyvumą, tinkamą mitybą ir kt. 

 

 Vykdant infekcinių ir parazitinių ligų profilaktiką, būtina auklėtinius mokyti asmens ir 

rankų higienos. Tinkamai prižiūrint ir plaunant rankos galima išvengti daugelio žarnyno 

užkrečiamųjų, kirmėlinių bei grybelinių ligų plitimo. 

 


