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ĮVADAS

Vienas svarbiausių sveikatos raidos tarpsnių yra vaikystė. Tuo laikotarpiu vaiko 
elgsenos ir  gyvensenos ypatybės turi labai didelės reikšmės vėlesnio gyvenimo 
kokybei. Šeima ir  ikimokyklinio ugdymo įstaiga vaikui turi padėti suprasti, kad 
sveikata yra vertybė, kurią reikia  saugoti bei kontroliuoti. Duomenys apie vaikų 
sveikatos būklę gaunami iš statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a ,, Vaiko sveikatos 
pažymėjimas“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2011 m. Rugpjūčio  10 d. 
įsakymu Nr. V -313 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN  75:2010  „Įstaiga, 
vykdanti ikimokyklinio ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji 
sveikatos reikalavimai“ (Žin.,  2010,  Nr. 50 -2454) 94  punkte nurodyta, kad priimant 
vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko  sveikatos 
pažymėjimas. 

Pristatymo tikslas : įvertinti ikimokyklinę įstaigą l.d. „Papartėlis“ lankančių 
vaikų sveikatos būklę



100%

Sveikatą pasitikrinusių vaikų skaičius2017 – 2018 m.m. darželyje –

lopšelyje ,,Papartėlis‘‘ šiai dienai yra 

registruoti 195 vaikai, iš jų 99 

berniukai ir 96mergaitės.

• Darželinukų grupes lanko 120 

vaikų (60 berniukų ir 60 

mergaičių);

• Lopšėlio grupes lanko 40 vaikų (22 

berniukai ir 18 mergaičių);

• Priešmokyklines grupes lanko 35 

vaikai (17 berniukų ir 18 

mergaičių).

Visi vaikai pasitikrino sveikatą ir 

pristatė sveikatos pažymėjimus.
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Vaikų pasiskirstymas grupėse

visiškai sveiki turi sveikatos sutrikimų

Susumavus duomenis paaiškėjo, jog 

77% (150) įstaigą lankančių vaikų turi 

bent vieną sveikatos sutrikimą, o tik 

23% (45) vaikai yra visiškai sveiki be 

jokių sveikatos sutrikimų.



Išanalizavus ikimokyklinę įstaigą 

lankančių vaikų pasiskirstymą pagal 

KMI (Kūno masė indeksą) gydytojų buvo  
įvertinti tik 65% (127), o 35% (68) nebuvo 
įvertinti. 

Normalus KMI. 

Didžiausia procentinė dalis vaikų turi normalų 
KMI 56% (109). Tarp vaikų grupių KMI 
įvertinimo procentinė dalis yra panaši.

Per mažas KMI. Per mažas KMI nustatytas 
35%(15) įvertintų vaikų. Tarp grupių 
pasiskirstymas truputį skiriasi, per mažą KMI  
turi darželinukų grupei priskirti vaikai 9% 
(11),lopšelinukų grupėje 5%(2), ikimokyklinio
ugdymo grupėje 6% (2).

Antsvorio atvejai užfiksuoti 1%(3) 
pasitikrinusių vaikų, šis atvejis užfiksuotas 
vienam  lopšelio grupę lankančiam vaikui ir
dviem priešmokyklinę grupę lankančių vaikų.

Nutukimo atvejų neužfiksuota.
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Lopšelis Darželis Priešmokyklinė Bendra

Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio 

aktyvumo grupes ir pagal vaikų grupes

Pagrindinė Parengiamoji Specialioji Atleistas

Specialoji fizinio aktyvumo grupė – jai 
priskiriami vaikai, kurie turi tam tikrų organų 
sistemos sutrikimų ir jiems specialiai turi būti 
pritaikytas fizinis ugdymas. Tokia grupė nustatyta 
1%(2) sveikatą pasitikrinusiems vaikams po 
vieną darželio ir lopšelio grupėse.

Parengiamoji fizinio aktyvumo  grupė – jai 
priskiriami vaikai, kurie turi nedidelius sveikatos 
sutrikimus ar nėra fiziškai galintys dalyvauti 
pagrindinėje fizinio ugdymo grupėje. Tokią grupę 
turi 1% (2) ikimokyklinę įstaigą lankantys vaikai 
darželio grupėse.

Atleisti nuo fizinio aktyvumo – tokiai grupei 
priskiriami vaikai dėl ūmių ar paūmėjusių lėtinių
ligų, traumų ar operacijų, atleidimo laikas 
priklauso nuo tam tikros ligos. Tokių atvejų tarp 
grupių neužfiksuota.

Pagrindinė fizinio aktyvumo grupė – jai 
priskiriami vaikai neturintys jokių sveikatos 
sutrikimų, dėl kurių reikėtų apriboti fizinį 
aktyvumą. Išanalizavus duomenis akivaizdu, kad 
didžiausia vaikų dalis priskirti pagrindiniai 
fizinio aktyvumo grupei 98%(191).
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Vaikų pasiskirstymas pagal augimo įvertinimą ir 

ikimokyklinio ugdymo grupes

NHA HAN HAK Neįvertinta

NHA - Nedarnus (neproporcingas arba 

neharmoningas) augimas, kai vienas ar keli 

vaiko rodikliai formuojasi neproporcingai 

ūgiui. Tokių vaikų darželyje yra 3,6%(7), 6 

vaikai darželio grupėse ir 1 lopšelio grupėje.

HAN – darnus (harmoningas) augimas (HA), 

kai ūgis normalus (N), t.y. atitinka amžių 

arba nukrypęs nuo vidutinio leistinose ribose. 

Didžiausiai daliai įvertintų vaikų priskirta 

HAN 72,5%(151).

HAK – (apatinė riba) – darnus 

(harmoningas) augimas (HA), kai ūgis 

kraštutinis (labai žemi arba labai aušti). 

Tokių atvejų tarp ikimokyklinę įstaigą 

lankančių vaikų neužfiksuota.



Bendra l.d. „Papartėlis“ lankančių vaikų 
sveikatos sutrikimų apžvalga
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klinikiniai radiniai

Daugiausiai l.d „Papartėlį“ lankančių  vaikų 

turi regos sutrikimų (56,4%), simptomų, 

požymių ir nenormalių klinikinių radinių 

(33,3%) ir įgimtų formavimosi ydų (20%) 

sutrikimų.



Regėjimo
sutrikimai

93,6%
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Hipermetropija (toliaregystė) Astigmatizmas Miopija (trumparegystė)

Diagnozuotų regėjimo sutrikimų atvejų struktūroje 

dominuoja toliaregystė (93,6%).

Akių astigmatizmas yra akių yda, dėl kurios daiktų 

ir vaizdo kontūrai yra matomi neryškus.

Hipermetropija (toliaregystė) yra akių yda, kai 

matomų objektų vaizdas susidaro už tinklainės, todėl 

žmogus gerai mato toli esančius daiktus, tačiau 

blogai – esančius arti.

Miopija (trumparegystė) – tai akių refrakcijos 

(gebėjimo laužti šviesos spindulius) yda, kai žmogus 

blogai mato tolimus daiktus, nes jų vaizdas susidaro 

prieš tinklainę. Trumparegių žmonių arba akies 

obuolys būna per daug pailgas, arba pernelyg 

iškilusi ragena, dėl ko į akį patenkantys spinduliai 

susitinka nepasiekę tinklainės.



Simptomų, požymių ir 
nenormalių klinikinių 
bei laboratorinių radinių 
struktūra
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Širdies ūžesiai ir širdies tonai

Širdies ūžesiai nepatikslinti

Kiti sutrikimai

L.d. „Papartėlis“  33,3% (65) profilaktiškai

pasitikrinusių sveikatą vaikų turėjo simptomų, 

požymių ir nenormalių radinių. Diagnozuotų 

šios sveikatos sutrikimų grupės struktūroje 

dominuoja gėrybiniai ir nepatologiniai širdies 

ūžesiai 73,8% . 



Įgimtos formavimosi ydos

53,0%

15,4%

31,6%

Atvira arba išlinkusi ovalioji anga Kitas prieširdžių pertvaros defektas

Kitos įgimtos formavimosi ydos

39 (19,3%) Ikimokyklinę įstaigą lankantys ir 
profilaktinę sveikatą pasitikrinę vaikai turėjo 
įgimtų formavimosi ydų. Diagnozuotų įgimtų 
formavimosi ydų struktūroje dominuoja 
atvira arba išlinkusi ovalioji anga 64,1% 
(25), prieširdžių pertvaros defektai 10,3% 
(4), kitų įgimtų formavimosi ydų užfiksuota 
25,6% (10).

Atvira ovalinė anga – ši anga vaikui gimus, 
dažniausiai užsidaro pirmaisiais gyvenimo 
metais, tačiau kartais išlieka atvira ilgesnį 
laiką, bet netrikdo kraujotakos.

Prieširdžių pertvaros defektas – patologinė 
angos prieširdžių pertvaroje centrinėje, 
viršutinėje  arba apatinėje pertvaros dalyje, 
trikdančios kraujotaką.



L.D. „Papartėlis“ lankančių lopšelio 
grupę vaikų sveikatos sutrikimų 

apžvalga
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Lopšelio grupę lankantys vaikai daugiausiai 

turi regėjimo sutrikimų (37,5%), simptomų, 

pakitimų ir nenormalių radinių (37,5%) ir 

įgimtų formavimosi ydų (30%)



Regėjimo
sutrikimai

93,3%

6,7%

Hipermetropija (toliaregystė) Astigmatizmas

15 vaikų iš 40 lankančių lopšelio grupę turi 

regėjimo sutrikimų. Didžiausiai daliai 

93,3%(14) vaikų degnozuota hipermetropija

(toliaregystė) ir 6,7%(1) astigmatizmas.



Simptomų, požymių ir 
nenormalių klinikinių bei 
laboratorinių radinių 
struktūra
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Gėrybinia ir nepatologiniai širdies ūžesiai

Širdies ūžesiai nepatikslinti

Hematurija, nepatikslinta

15 vaikų iš 40 lankančių lopšelio grupę 

turi simtomų, požymių ir nenormalių 

klinikinių bei laboratorinių radinių, 

didžiausiai vaikų daliai 80% (12)

pripažinti gėrybiniai ir nepatologiniai 

širdies ūžesiai, 13,3%(2) nepatikslinti 

širdies ūžesiai ir 6,7%(1) hematurija, 

nepatikslinta.

Hematurija yra kraujo buvimas šlapime.



L.D. „Papartėlis“ lankančių darželio 
grupę vaikų sveikatos sutrikimų 

apžvalga



60,0%

0,0%

23,3%

0,8%

0,8%

1,6%

1,6%

0,0%

8,3%

17,5%

20,0%

0,0%

30,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Regėjimo sutrikimai

Kraujotakos sistemos ligos

Kvėpavimo sistemos ligos

Virškinimo sistemos ligos

Urogenitalinė sistema

Endokrininė sistema

Skeleto - raumenų sistemos ligos

Kraujo ir kraujotakos ligos

Odos ir jos priedų ligos

Įgimtos formavimosi ydos

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Navikai

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs
klinikiniai radiniai

Darželio grupę lankantys vaikai daugiausiai 

turi regėjimo sutrikimų (60%), simptomų, 

pakitimų ir nenormalių radinių (30,8%) ir

kvėpavimo sistemos ligų (23,3%)



Regėjimo
sutrikimai

94,4%
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Hipermetropija (toliaregystė) Astigmatizmas Miopija (trumparegystė)

72 vaikai iš 120 lankančių darželio grupę 

turi regos sutrikimų. Didžiausia dalis 

94,4% (68) turi hipermetropijos

(toliaregystės) diagnozę. 4,2%(3) 

astigmatizmą ir 1,4%(1) miopija

(trumparegystę).



Simptomų, požymių ir 
nenormalių klinikinių bei 
laboratorinių radinių 
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Kiti sutrikimai

37 vaikai iš 120 lankančių darželio grupę 

turi simtomų, požymių ir nenormalių 

klinikinių bei laboratorinių radinių, 

didžiausiai vaikų daliai 70%(26) pripažinti 

gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūžesiai.



Kvėpavimo sistemos
sutrikimai

35,7%

21,4%

14,3%

28,6%

Adenoidų hipertrofija

Kitos ūminės pasikartojančios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos

Kitas alerginis rinitas

Kiti sutrikimai

28 vaikai iš 120 lankančių darželio 

grupę turi kvėpavimo sistemos

sutrikimų.



Alerginis rinitas (sloga) – nosies gleivinės uždegimas, kurį sukelia padidėjusio 
jautrumo imuninės sistemos reakcija į aplinkoje esančias medžiagas – alergenus.
Alerginis rinitas pasireiškia keturiais pagrindiniais požymiais – nosies užgulimu, 
sekreto tekėjimu, čiaudulio priepuoliais ir nosies niežėjimu.

Adenoidai – tai limfoidinio audinio sankaupos, esančios ryklėje; populiariai jie dar 
vadinami polipais:

• Dėl dažnų viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ar alergijų adenoidai gali padidėti.

• Dažniausiai adenoidų padidėjimas (hipertrofija) pasitaiko 2–10 metų vaikams.

Adenoidų padidėjimas sukelia nosies obstrukciją (dėl to vaikui darosi sunku 
kvėpuoti), ilgai trunkančias slogas, dažnai pasikartojančius ausies uždegimus, 
sinusitus ar kitų ligų – astmos, alergijų – paūmėjimus.



L.D. „Papartėlis“ lankančių 
priešmokyklinę grupę vaikų 
sveikatos sutrikimų apžvalga
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Priešmokyklinę grupę lankantys 

vaikai daugiausiai turi regėjimo 

sutrikimų (65,7%), simptomų, 

pakitimų ir nenormalių radinių 

(37,1%) ir kvėpavimo sistemos

ligų(20%).



Regėjimo
sutrikimai

91,3%

8,7%

Hipermetropija (toliaregystė) Astigmatizmas

23 vaikai iš 35 lankančių 

priešmokyklinę grupę turi regos 

sutrikimų. Didžiausia dalis 

91,3%(21) turi hipermetropijos

(toliaregystės) diagnozę.



Simptomų, požymių ir 
nenormalių klinikinių bei 
laboratorinių radinių struktūra

76,9%

23,1%

Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūžesiai Kiti sutrikimai

13 vaikų iš 35 lankančių 

priešmokyklinę grupę turi 

simptomų, požymių ir nenormalių 

klinikinių bei laboratorinių radinių, 

didžiausiai vaikų daliai 76,9%(10)

pripažinti gėrybiniai ir 

nepatologiniai širdies ūžesiai.



Kvėpavimo 
sistemos
sutrikimai

28,5%

28,5%
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Kitas alerginis rinitas

Mišri astma

Kitos ūminės pasikartojančios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos

Adenoidų hipertrofija

7 vaika iš 35 lankačių priešmokyklinę grupę 

turi kvėpavimo sistemos sutrikimų.



REKOMENDACIJOS

• 1. Būtina ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų sveikatos priežiūrą vykdyti visomis 
kryptimis, ypatingą dėmesį skiriant regos sutrikimų profilaktikai:

▪ tinkamai aplikai (žaidimo vietai, sėdėjimo pozai, apšvietimui, laiko leidimui prie 
televizoriaus); 

▪ Poilsiui(akių atpalaidavimo pertraukėlėms);

▪ Pilnavertei mitybai (turi būti gaunami visi augančiam organizmui reikalingi vitaminai);

▪ Profilaktiniam ir reguliariam regėjimo patikrinimui.

2. Būtina nuolatos organizuoti ir vykdyti įvairius mokymus higienos laikymosi, sveikos 
mitybos, saugios aplinkos ir fizinio aktyvumo temomis.

3. Vykdant įvairius mokymus būtina įtraukti ne tik mokinius, bet ir jų tėvus bei pedagogus.



AČIŪ UŽ JŪSŲ DĖMESĮ


