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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.

Tikslas – išanalizuoti l/d „Klevelis“ lankančių vaikų ligas.

Uždaviniai:
• Išanalizuoti ligos atvejų ir dėl ligų praleistų dienų skaičių, kuris tenka vienam vaikui.
• Išanalizuoti ligos atvejų pasiskirstymą pagal organų sistemas.



Susirgimų skaičius, tenkantis 1 vaikui 
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Praleistų dienų darželyje skaičius dėl ligos, 
tenkantis 1 vaikui 2016−2017 m. m.
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Vaikų dalis, turėjusi nors vieną sveikatos sutrikimą/ligą, dėl 
kurių nelankė darželio 2016/2017 m. m. (proc.) 
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Kvėpavimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė darželio 2016/2017 m. m. (proc.)
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Infekcinių ir parazitinių ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė darželio 2016/2017 m. m. (proc.)
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Virškinimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė darželio 2016/2017 m. m. (proc.)
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Apibendrinimas

• L/d „Klevelis“ 1-am auklėtiniui teko 3 ligos atvejai ir 39,6 praleistų 
dienų skaičius.

• Pagrindinės l/d „Klevelis“ auklėtinių sveikatos problemos, dėl kurių 
nelankė ikimokyklinės ugdymo įstaigos, buvo kvėpavimo sistemos 
ligos (92,9 proc. vaikų), infekcinės ir parazitinės ligos (13 proc.) bei 
virškinimo sistemos ligos (5,4 proc.). 

• Kvėpavimo sistemos ligų atvejų struktūroje dominavo peršalimas ir 
ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos.

• Infekcinių ir parazitinių ligų struktūroje dominavo vėjaraupiai ir 
virusinės bei bakterinės žarnyno infekcijos. 

• Virškinimo sistemos sutrikimų struktūroje dominavo dispepsija ir 
funkciniai žarnų sutrikimai. 



Rekomendacijos

• Būtina auklėtinių sveikatos priežiūrą vykdyti 
visomis kryptimis, ypatingą dėmesį skirti 
kvėpavimo sistemos ligų profilaktikai: mokant 
pagrindinių taisyklų, kurių laikantis galima 
apsisaugoti nuo peršalimo bei užsikrėtimo ŪVKTI.

• Vykdant infekcinių ir parazitinių ligų profilaktiką, 
būtina auklėtinius mokyti asmens ir rankų 
higienos. 
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