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Susirgimų skaičius tenkantis vienam vaikui 2017/2018m.m. 

5,2 

8,2 

5,8 

DARŽEL IS  

LOPŠEL IS  

BEN DRAS  



Praleistų dienų skaičius dėl ligos tenkantis vienam vaikui 

2017/2018m.m. 

108,2 

66,1 

73,7 

LOPŠEL IS  

DARŽEL IS  

BEN DRAS  



Vaikų dalis, turėjusi nors vieną sveikatos sutrikimą/ligą dėl kurių 

nelankė darželio 2017/2018 m. m. (proc.)  

 

90,9 

1,8 

6,6 

0,6 

1,2 

0,6 

1,2 

2,4 

7,8 

16,2 

2,4 

Kvėpavimo sistema

Regos sistema

Virškinimo sistema

Kraujotakos sistema

Urogenitalinė sistema

Nervų sistema

Skeleto-raumenų sistema

Oda ir jos priedai

Ausies ir speninės ataugos ligos

Kai kurios infekcinės ir parazitinės ligos

Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežaščių padariniai



Kvėpavimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė 

darželio 2017/2018 m. m. (proc.) 

42 

22 

10,2 

8,5 

7,2 

2,9 
7,2 

Ūminis nazofaringitas Ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija

Ūminis bronchitas Ūminis faringitas

Ūminis trachetitas Ūminis tonzilitas

Kitos kvėpavimo takų ligos



Virškinimo ligų struktūra dėl kurių vaikai nelankė darželio 

2017/2018m.m. (proc.) 

72 

14 

 
14 

Funkciniai žarnų sutrikimai Grįžtamoji burnos arfa Kiti nepatikslinti žarnų sutrikimai



Kai kurios infekcinės ir nepatikslintos ligos dėl kurių vaikai 

nelankė darželio 2017/2018m.m. (proc.) 

29 

25 
18 

11 

7 
7 

3 

Enterovirusinė infekcija Vėjaraupiai be komplikacijų

Virusinė infekcija, nepatikslinta Virusinė žarnyno infekcija, nepatikslinta

Infekcinė eritema Rotavirusinis enteritas

Bakterinė infekcija, nepatikslinta



Ausies ir speninės ataugos ligos 

80 

20 

Nepūlingas vidurinės ausies uždegimas Kiti susirgimai



Apibendrinimas 

• 2017-2018 m. bendras susirgimų skaičius 1 vaikui siekė 5,8.  

• Daugiausia dienų dėl ligos darželyje praleidžia lopšelo grupių vaikai. O 

bendras praleistų dienų darželyje skaičius dėl ligos tenkantis 1 vaikui yra 

73,7. 

• Pagrindinės sveikatos problemos, dėl kurių vaikai nelankė ikimokyklinės 

ugdymo įstaigos buvo kvėpavimo sistemos sutrikimai. Dažniausios ligos: 

peršalimas, ūminė viršutinių takų infekcija, ūminis bronchitas, faringitas, 

tracheitas ir tonzilitas. 

• Taip pat didelė dalis vaikų darželio nelankė dėl infekcinių ir parazitinių 

ligų.  

 



Rekomendacijos 

 

• Išanalizavus 2017/2018 m. m. lopšelio-darželio „Traukinukas“ vaikų 
ligų, dėl kurių nelankė mokyklos, pateikiamos rekomendacijos, 
kuriomis remiantis būtų galima planuoti ir įgyvendinti mokinių 
sveikatos stiprinimo priemones.  

 

• Būtina vaikų sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis, 
ypatingą dėmesį skirti kvėpavimo sistemos, infekcinių ir parazitinių 
ligų profilaktikai: mokant pagrindinių rankų higienos ir kitų 
taisyklių, kurių laikantis galima apsisaugoti nuo užsikrėtimo 
kvėpavimo sistemos, infekcinių ir parazitinių ligomis, skatinant 
fizinį aktyvumą, tinkamą mitybą ir kt.  

 

• Į vaikų sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimą turi įsitraukti 
lopšelio-darželio darbuotojai ir vaikų tėvai.  



Ačiū už dėmesį  


