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ĮVADAS

Duomenys apie vaikų ligas, dėl kurių jie nelankė darželio, yra 
gaunami iš šeimos gydytojo užpildytos medicininės pažymos dėl 
neatvykimo į  ugdymo instituciją, forma Nr. 094/a (toliau pažyma). 
Šią pažymą vaiko tėvai pristato į  darželį kurį lanko.

Pažymose šeimos gydytojas pateikia informaciją reikalingą 
tiksliau sužinoti  vaiko negalavimus ir ligas ir vykdyti lygų 
profilaktiką bei sveikos gyvensenos mokymus . Atsižvelgiant į  
darželio nelankymo  priežasčių analizės rezultatus, galima 
pasirinkti tikslesnes sveikatos stiprinimo priemones, konkretinti ir 
plėsti turimas žinias vaikų sveikatos gerinime.

TIKSLAS – išanalizuoti Klaipėdos lopšelio – derželio „Papartėlis“  
vaikų ligas, dėl kurių nelankė įstaigos.
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Susirgimų skaičius, tenkantis vienam vaikui 2017 –

2018m.m.2017 – 2018m.m. L. d. 
„Papartėlis“ lankė 196 vaikai
(lopšelio grupėje registruoti –
40; darželio – 120; 
priešmokyklinėje – 36). 

Pagal pažymose pateiktą 
informaciją, 2017 – 2018m. m. 
laikotarpį iš viso užregistruoti 
999 ligos atvejai, dėl kurių 
vaikai nelankė ugdymo įstaigos 
(iš jų: lopšelio grupėje – 315; 
darželio – 552; 
priešmokyklinėje – 132). 
Vienam vaikui teko 5,1 ligų 
atvejų (iš jų: lopšelio grupei –
7,88, darželio – 4,6, 
priešmokyklinei – 3,66).
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Praleistų dienų darželyje skaičius dėl ligos 

tenkantis vienam vaikui 2017 – 2018m. m.

Per 2017 – 2018 m.m.
laikotarpį vaikai dėl ligos 
nelankė darželio 13 305 dienas
(iš jų: lopšelio grupė – 4 132; 
darželio – 7 473; 
priešmokyklinė – 1700), vienam
vaikui teko 67,88 dėl ligos
praleistos dienos (iš jų: 
lopšelio grupėje – 103,3; 
darželio – 62,27; 
priešmokyklinėje – 47,22).
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Kvėpavimo sistemos ligos

Regėjimo sutrikimai

Vaikų dalis procentais turėjusi nors vieną sveikatos sutrikimą/ligą dėl kurios 

nelankė ugdymo įstaigos 2017-2018 m.m.
2017 – 2018m.m. pagrindinės 
Klaipėdos lopšelio – darželio 
,,Papartėlis“ vaikų sveikatos 
problemos, dėl kurių nelankė 
darželio, buvo kvėpavimo 
sistemos ligos – 41,6% , 
infekcinės, parazitinės ligos 
– 19,9%, ausies ligos –
11,2% ir virškinimo sistemos 
sutrikimai – 7,1%, tai 
dažniausiai gydytojo pažymose 
minimos ligos. 



32,50%

30,30%

10,50%

8,90%

8,80%

5%
2,30% 1,70%

Kvėpavimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė 

darželio 2017 – 2018 m.m.

J00 Ūminis nazofaringitas (peršalimas)

J06.9 Ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, nepatikslinta

J20.9 Ūminis bronchitas, nepatikslintas

J02.9 Ūminis faringitas, nepatikslintas

J04.1 Ūminis tracheitas

J03.9 Ūminis tonzilitas, nepatikslintas

J11.1 Gripas su kitais kvėpavimo takų pažeidimais, gripo virusas nenustatytas

Kiti susirgimai

Kvėpavimo sistemos ligos. 
2017 – 2018 mokslo metais l.d. 
,,Papartėlis“ 41,6% vaikų 
nelankė darželio dėl kvėpavimo 
sistemos ligų. Diagnozuotų 
kvėpavimo sistemos ligų atvejų 
struktūroje dominavo 
peršalimas ir ūminės viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijos. 
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Infekcinių ir parazitinių ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė 

darželio 2017 – 2018 m.m.

B01.9 Vėjaraupiai be komplikacijų

B34.1 Enterovirusinė infekcija, nepatikslinta

A08.4 Virusinė žarnyno infekcija, nepatikslinta

B34.0 Adenovirusinė infekcija, nepatikslinta

A08.0 Rotavirusinis enteritas

Kiti susirgimai

Infekcinės ir parazitinės 
ligos.

2017 – 2018 mokslo metais l.d. 
,,Papartėlis“ 19,9% vaikų 
nelankė darželio dėl infekcinių 
ir parazitinių ligų. Diagnozuotų 
infekcinių ir parazitinių ligų 
atvejų struktūroje dominavo 
vėjaraupiai ir enterovirusinė
infekcija.
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Ausies ir speninės ataugos sistemos ligų struktūra, 

dėl kurių vaikai nelankė darželio 2017 – 2018 m.m.

H65.9 Nepūlingas vidurinės ausies uždegimas

H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas

H65.0 Ūminis sezoninis vidurinis otitas

H65 Nepūlingas vidurinės ausies uždegimas

Kiti susirgimai

Ausies ir speninės ataugos 
ligos.

2017 – 2018 mokslo metais l.d. 
,,Papartėlis“ 11,2% vaikų nelankė 
darželio dėl ausies ir speninės
ataugos sistemos ligų. 
Diagnozuotų ausies ir speninės
ataugos sistemos ligų atvejų 
struktūroje dominavo  nepūlingas 
vidurinės ausies uždegimas ir 
ūminis pūlingas vidurinės ausies 
uždegimas. 

Otitas, kitaip ausies uždegimas, 
yra viena dažniausių vaikų ligų, 
dėl kurių kreipiamasi į gydytoją. 
Otitas dažniausiai pasireiškia 
varginančiu ausų skausmu, 
zvimbimu ausyje, sutrikusia 
klausa, pusiausvyros sutrikimu, 
pykinimu. 
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Virškinimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai 

nelankė darželio 2016 – 2017 m.m.

K30 Dispepsija

K59.9 Funkciniai žarnų sutrikimai, nepatikslinta

K60 Ūminė išangės įplėša

K52,9 Neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas, nepatikslintas

K12,1 Kitos stomatito formos

Kiti susirgimai

Virškinimo sistemos ligos.

2017 – 2018 mokslo metais l.d. 
,,Papartėlis“ 7,1% vaikų 
nelankė darželio dėl virškinimo
sistemos ligų. Diagnozuotų 
virškinimo sistemos ligų atvejų 
struktūroje dominavo 
funkciniai žarnų sutrikimai ir 
dispepsija. 

Dispepsija – tai organizmo 
būsena, kuomet sutrinka 
virškinamojo trakto veikla. Šių 
virškinimo sutrikimų gali 
atsirasti dėl netinkamos 
mitybos (valgoma per greitai, 
dideliais kiekiais, vartojama 
daug riebaus, aštraus maisto).



APIBENDRINIMAS

• Pagal pažymose pateiktą informaciją, 2017 – 2018m.m.  iš viso užregistruoti 999 ligos 
atvejai, dėl kurių vaikai nelankė ugdymo įstaigos. Vienam vaikui teko 5,1 ligų atvejų.

• Per 2017 – 2018 m.m. vaikai dėl ligos nelankė darželio 13 305 dienas. Vienam vaikui teko 
67,88 praleistų dienų skaičius ugdymo įstaigoje.

• 2017 – 2018 m.m. pagrindinės vaikų sveikatos problemos dėl kurių nelankė darželio buvo 
kvėpavimo sistemos ligos, infekcinės, parazitinės ligos, ausies ir speninės ataugos ligos ir  
virškinimo sistemos sutrikimai. 

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

• Diagnozuotų infekcinių ir parazitinių ligų atvejų struktūroje dominavo  vėjaraupiai ir 
enterovirusinė infekcija.

• Diagnozuotų ausies ir speninės ataugos sistemos ligų atvejų struktūroje dominavo  
nepūlingas vidurinės ausies uždegimas ir pūlingas vidurinės ausies uždegimas. 

• Diagnozuotų virškinimo sistemos ligų atvejų struktūroje dominavo funkciniai žarnų sutrikimai ir 
dispepsija. 



REKOMENDACIJOS

Išanalizavus 2017/2018 m. m. Klaipėdos lopšelio – darželio 
„Papartėlis“ vaikų ligų, dėl kurių nelankė darželio, 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, kurių laikantis galima 
apsisaugoti nuo užsikrėtimo gripu, skatinant fizinį aktyvumą, 
tinkamą mitybą, streso valdymą, mokant tinkamos higienos 
įgudžių ir kt.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


