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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, kada 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



2016m. L.d. “Papartėlis“ lankė 202 
vaikai. Iš jų 104 berniukai ir 98 
mergaitės.

• Darželinukų -121 (mergaičių - 58, 
berniukų- 63); 

• Lopšelinukų 45 (mergaičių – 23, 
berniukų 22); 

• Priešmokyklinukai 36 (mergaičių 
17, berniukų 19).

Džiugu, kad sveikatą pasitikrino ir 
pažymas pristatė visi ikimokyklinę 
įstaigą lankantys vaikai. 
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Sveikatos pažymas pristatę vaikai



0% 6,62% 0% 3,97%

100% 93,38% 100% 96,03%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Lopšelis Darželis Priešmokyklinė Bendra

VAIKŲ PASISKIRSTYMAS GRUPĖSE

Visiškai sveikų vaikų dalis Vaikų dalis, turinti nors vieną sveikatos sutrikimą

Tačiau liūdina tai, kad visiškai 
sveiki vaikai, be jokių sveikatos 
sutrikimų suskaičiuoti tik 
8(3.97%), o like 194(96,03%) turi 
tam tikrų sveikatos sutrikimų, 
kurios aptarsime vėliau. 

Lopšelio ir priešmokyklinėse 
grupėse nėra vaikų, kurie 
neturėtų sveikatos sutrikimų.
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Lopšelis Darželis Priešmokyklinė Bendra

VAIKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL KŪNO MASĖS 
INDEKSO ĮVERTINIMĄ IR VAIKŲ GRUPES

Per mažas Normalus Antsvoris Nutukimas Neįvertinta

Išanalizavus ikimokyklinę įstaigą 
lankančių vaikų pasiskirstymą pagal 
KMI (Kūno masė indeksą) buvo 
įvertinti 95%(192) pasitikrinę vaikai. 

Normalus KMI.  Didžiausia 
procentinė dalis vaikų turi normalų 
KMI 87% (176). Tarp vaikų grupių 
KMI įvertinimo procentinė dalis yra 
panaši.

Per mažas KMI. Per mažas KMI 
įvertintas 7,4%(15). Tarp grupių 
pasiskirstymas skiriasi, per mažą KMI  
turi darželinukų grupei priskirti
vaikai 6,6% (3) ir lopšelinukų 
gruoei15,6%(6). Ikimokyklinio
ugdymo grupėje per mažo KMI 
atvejų neaptikta.

Antsvorio atvejai užfiksuoti tik
2,2%(1) pasitikrinusių vaikų, šis 
atvejis užfiksuotas vienam  lopšelio 
grupę lankančiam vaikui.

Nutukimo atvejų neužfiksuota.
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Lopšelis Darželis Priešmokyklinė Bendras

VAIKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL FIZINIO AKTYVUMO 
GRUPES IR PAGAL VAIKŲ GRUPES

Pagrindinė Parengioji Specialioji Atleisti Neįvertinti

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 0,5%(1) sveikatą 
pasitikrinusiam vaikui darželio grupėje.

Parengiamoji fizinio aktyvumo  grupė – jai 
priskiriami vaikai, kurie turi nedidelius 
sveikatos sutrikimus ar nėra fiziškai galintys 
dalyvauti pagrindinėje fizinio ugdymo 
grupėje. Tokią grupę turi 1,5% (3) 
ikimokyklinę įstaigą lankantys vaikai 
darželio ir priešmokyklinėje grupėse.

Atleisti nuo fizinio aktyvumo – tokiai 
grupei priskiriami vaikai dėl ūmių ar 
paūmėjusių lėtnių 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. Išanalizavivus duomenis 
akivaizdu, kad didžiausia vaikų dalis priskirti 
pagrindiniai fizinio aktyvumo grupei 
96%(194).
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Lopšelis Darželis Priešmokyklinė Bendra

VAIKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AUGIMO ĮVERTINIMĄ IR 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

NHA HAK HAN Neįvertinta

NHA - Nedarnus (neproporcingas arba
neharmoningas) augimas, kai vienas ar keli vaiko
rodikliai formuojasi neproporcingai ūgiui. Tokių 
atvejų tarp ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų 
neužfiksuota.

HAN – darnus (harmoningas) augimas (HA), kai 
ūgis normalus (N), t.y. atitinka amžių arba 
nukrypęs nuo vidutinio leistinose ribose. 
Didžiausiai daliai vaikų priskirta HAN 98%(198).

HAK – (apatinė riba) – darnus (harmoningas) 
augimas (HA), kai ūgis kraštutinis (labai žemi arba 
labai aušti). 1%(2) vaikų priskirti HAK grupei
lankantys darželio ir priešmokyklines grupes.



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

Daugiausiai l.d „Papartėlį“ lankančių  
vaikų turi regos sutrikimų (53%), 
simptomų, požymių ir nenormalių 
klinikinių radinių (26%) ir įgimtų 
formavimosi ydų (19%) sutrikimų.
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REGĖJIMO SUTRIKIMAI

Hipermetropija (toliaregystė)

Astigmatizmas

Žvairumas

Kiti regos sutrikimai

Diagnozuotų regėjimo sutrikimų 
atvejų struktūroje dominuoja 
toliaregystė (92%) ir astigmatizma

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.
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SIMPTOMŲ, POŽYMIŲ IR NENORMALIŲ KLINIKINIŲ BEI 
LABORATORINIŲ RADINIŲ STRUKTŪRA

Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies
ūžesiai

Širdies ūžesiai, nepatikslinti

Širdies ūžesiai ir širdies tonai

L.d. „Papartėlis“  53 (26,2%) 
profilaktiškai pasitikrinusių sveikatą 
vaikų turėjo simptomų, požymių ir 
nenormalių radinių. Diagnozuotų šios 
sveikatos sutrikimų grupės 
struktūroje dominuoja gėrybiniai ir 
nepatologiniai širdies ūžesiai 77,4% 
(41). Po lygiai pasiskirstė širdies 
ūžesiai nepatikslinti ir širdies ūžesiai 
ir širdies tonai 11,3%(6).



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.
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ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS

Atvira arba išlinkusi ovalioji anga

Kitas prieširdžių pertvaros defektas

Kitos įgimtos formavimosi ydos



L.d. „Papartėlis“ lankančių lopšelio grupę 
vaikų sveikatos sutrikimų apžvalga
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Lopšelio grupę lankantys vaikai 
daugiausiai turi regėjimo 
sutrikimų (37,8%), simptomų, 
pakitimų ir nenormalių radinių 
(24,4%) ir įgimtų formavimosi 
ydų (20%)
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Hipermetropija (toliaregystė)

Astigmatizma

19 vaikų iš 45 lankančių lopšelio 
grupę turi regėjimo sutrikimų. 
Didžiasiai daliai 90% vaikų 
degnozuota hipermetropija 
(toliaregystė)
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SIMPTOMŲ, POŽYMIŲ IR NENORMALIŲ KLINIKINIŲ BEI 
LABORATORINIŲ RADINIŲ STRUKTŪRA

Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies
ūžesiai

Širdies ūžesiai ir širdies tonai

Širdies ūžesiai nepatikslinti

11 vaikų iš 45 lankančių 
lopšelio grupę turi simtomų, 
požymių ir nenormalių 
klinikinių bei laboratorinių 
radinių, didžiausiai vaikų daliai 
63,6% % pripažinti gėrybiniai ir 
nepatologiniai širdies ūžesiai.



L.d. „Papartėlis“ lankančių darželio grupę 
vaikų sveikatos sutrikimų apžvalga
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Darželio grupę lankantys vaikai 
daugiausiai turi regėjimo 
sutrikimų (57%), simptomų, 
pakitimų ir nenormalių radinių 
(24,8%) ir įgimtų formavimosi 
ydų (21,5%)
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Hipermetropija (toliaregystė)

Astigmatizmas

Miopija (trumparegystė)

69 vaikai iš 121 lankančių 
darželio grupę turi regos 
sutrikimų. Didžiausia dalis 97%
turi hipermetropijos 
(toliaregystės) diagnozę.
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SIMPTOMŲ, POŽYMIŲ IR NENORMALIŲ KLINIKINIŲ BEI 
LABORATORINIŲ RADINIŲ STRUKTŪRA

Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies
ūžesiai

Širdies ūžesiai ir širdies tonai

Širdies ūžesiai nepatikslinti

30 vaikų iš 121 lankančių 
darželio grupę turi simtomų, 
požymių ir nenormalių 
klinikinių bei laboratorinių 
radinių, didžiausiai vaikų daliai 
80% pripažinti gėrybiniai ir 
nepatologiniai širdies ūžesiai.
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ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS

Atvira arba išlinkusi ovalioji anga

Kitas prieširdžių pertvaros defektas

Įgimta plokščia pėda

Kitos įgimtos formavimosi ydos

26 vaika iš 121 lankačių 
lopšelio grupę turi įgimtų 
formavimosi ydų. Didžiausia 
dalis 57,7% vaikų turi atvirą 
arba išlinkusią ovaliąją angą.



L.d. „Papartėlis“ lankančių priešmokyklinę 
grupę vaikų sveikatos sutrikimų apžvalga
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Priešmokyklinę grupę 
lankantys vaikai daugiausiai 
turi regėjimo sutrikimų 
(55,6%), simptomų, pakitimų ir 
nenormalių radinių (33,3%) ir 
įgimtų formavimosi ydų 
(11,1%).
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Kiti regos sutrikimai

19 vaikai iš 36 lankančių 
priešmokyklinę grupę turi regos 
sutrikimų. Didžiausia dalis 80%
turi hipermetropijos 
(toliaregystės) diagnozę.
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SIMPTOMŲ, POŽYMIŲ IR NENORMALIŲ KLINIKINIŲ BEI 
LABORATORINIŲ RADINIŲ STRUKTŪRA

Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies
ūžesiai

Širdies ūžesiai, nepatikslinti

11 vaikų iš 36 lankančių 
priešmokyklinę grupę turi 
simtomų, požymių ir 
nenormalių klinikinių bei 
laboratorinių radinių, 
didžiausiai vaikų daliai 83,3% 
pripažinti gėrybiniai ir 
nepatologiniai širdies ūžesiai.



4 vaika iš 36 lankačių 
priešmokyklinę  grupę turi 
įgimtų formavimosi ydų. Visų 
vaikų įgimtas formavimosi ydos 
sutrikimas yra atvirą arba 
išlinkusią ovaliąją angą.
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ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS

Atvira arba išlikusi ovalioji anga



APIBENDRINIMAS
2016m. Profilaktiškai sveikatą pasitikrino visi 100% ikimokyklinę įstaigą lankantys vaikai.

2016m. Iš profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų, visiškai sveiki vaikai sudarė tik 3.97% (8). Lopšelio ir priešmokyklinėse grupėse nėra 
vaikų, kurie neturėtų sveikatos sutrikimų.

2016m. Profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų net 194(96,03%) turi tam tikrų sveikatos sutrikimų.

2016m. Išanalizavus ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų pasiskirstymą pagal KMI (Kūno masė indeksą), didžiausia procentinė dalis vaikų 
turi normalų KMI 87% (176).

2016m. Pagal profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų duomenis didžiausia vaikų dalis priskirti pagrindiniai fizinio aktyvumo grupei 
96%(194).

2016m. Profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų 98%(198) priskirta HAN – darnus (harmoningas) augimas (HA), kai ūgis normalus (N), 
t.y. atitinka amžių arba nukrypęs nuo vidutinio leistinose ribose.

2016m. Pagal profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų duomenis kas antras l.d. „Papartėlis“ lankančių vaikų turi regėjimo sutrikimų.
Tarp grupių pasiskirstimas su šiuo sutrikimu panašus.

2016m. 53 vaikai (26,2%) iš profilaktiškai pasitikrinusių sveikatą vaikų turėjo simptomų, požymių ir nenormalių radinių, dominuoja 
gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūžesiai. Tarp grupių pasiskirstimas su šiuo sutrikimu panašus.

2016m. 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. Tarp grupių pasiskirstimas su šiuo sutrikimu panašus.



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

ANALIZĘ PARENGĖ: Visuomenės sveikatos priežiūro specialistė Vitalija Astrauskaitė


