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Susirgimų skaičius, tenkantis 1 vaikui
2017−2018 m. m.
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Praleistų dienų darželyje skaičius dėl ligos, 
tenkantis 1 vaikui 2017−2018 m. m.
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Vaikų dalis, turėjusi nors vieną sveikatos sutrikimą/ligą dėl kurių 
nelankė lopšelio-darželio 2017/2018 m. m. (proc.) 
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Kvėpavimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė darželio 2017/2018 m. m. (proc.)
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Kai kurių infekcinių ligų struktūra, dėl kurių mokiniai nelankė 
mokyklos 2017/2018 m. m. (proc.)
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Apibendrinimas

Išanalizavus 2017/2018 m. m. Klaipėdos l/d “Giliukas” vaikų ligų , dėl kurių nelankė 
darželio, galima pateikti apibendrintą informaciją :  

Pagal statistinės duomenis iš pristatytų sergamumo pažymų F –N 094 /a dominuoja 
kvėpavimo sistemos ligos. Diagnozuotų kvėpavimo sistemos ligų atvėjų struktūroje 
dominavo peršalimas ir ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos.

Šeima ir darželis – du partneriai, atsakingi už vaiko sveikata ir visapusiška ugdymą. 
Sveikatą stiprinančios ugdymo institucijos tikslas – bendromis mokytojų, medikų, 
šeimos ir visuomenės pastangomis stiprinti mokinių sveikatą.



Rekomendacijos

Ipatingą dėmesį skirti kvėpavimo sistemos ligų profilaktikai.

Pagrindinė sveikatos priežiūros paskirtis- padėti  vaikams saugoti ir stiprinti 
sveikatą. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga privalo užtikrinti saugią ir sveiką vaikų 
priežiūrą. 

Vaikų sveikatos sauga įgyvendinti:

užtikrinant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas vaikų ugdymo, mokymosi, 
mitybos, kūno kultūros ir sporto, poilsio, medicinos bei psichologinės pagalbos 
teikimo sąlygas ugdymo įstaigose ir vaikų apsaugą nuo fizinę bei psichinę sveikatą 
žalojančio poveikio;

užtikrinant visiems vaikams tinkamą sveikatos priežiūrą;

didinant visų vaikų imunitetą užkrečiamosioms ligoms, nuo kurių skiepijama;

grūdinimo organizavimo priežiūrą.



Visiems sveikatos ir džiaugsmo



www.facebook.com/biuras

Taikos pr. 76, LT – 93200 Klaipėda

El. paštas: giliukas@sveikatosbiuras.lt

Klaipėdos sveikatos biuras

www.sveikatosbiuras.lt


