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Susirgimų skaičius, tenkantis 1 mokiniui 
2017−2018 m. m.
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Praleistų dienų mokykloje skaičius dėl ligos, 
tenkantis 1 mokiniui 2017−2018 m. m.
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Mokinių dalis, turėjusi nors vieną sveikatos 
sutrikimą/ligą dėl kurių nelankė mokyklos 2017/2018 

m. m. (proc.) 
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Kvėpavimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių mokiniai 
nelankė mokyklos 2017/2018 m. m. (proc.)
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Virškinimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių mokiniai 
nelankė mokyklos 2017/2018 m. m. (proc.)
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Ausies ir speninės ataugos ligos struktūra ,dėl  kurių 
mokiniai nelankė mokyklos 2017/2018 m.m (proc)
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Infekcinių ir parazitinių ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė lopšelio/darželio 2017/2018 m. m. (proc.)
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Regėjimo sutrikimų ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė lopšelio/darželio 2017/2018 m. m. (proc.)
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Apibendrinimas:

Išanalizavus 2017/2018 m. m. lopšelio-darželio „Bangelė“ vaikų ligas, dėl kurių nelankė lopšelio-
darželio, duomenis galima pateikti apibendrintą informaciją:

• 2017/2018 m. m. 1 vaikui teko 5 ligų atvejų ir 62 praleistų dienų skaičius lopšelyje-darželyje.

• 2017/2018 m. m. pagrindinės lopšelio-darželio „Bangelė“ vaikų sveikatos problemos, dėl kurių
nelankė mokyklos buvo kvėpavimo sistemos ligos, infekcinės ir parazitinės ligos, virškinimo
sistemos ligos ,ausų ir akių ligos.

• 2017/2018m. m. diagnozuotų kvėpavimo sistemos ligų atvejų struktūroje dominavo peršalimas
,ūminis bronchitas ir ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos.

• 2017/2018 m. m. diagnozuotų infekcinių ir parazitinių ligų atvejų struktūroje dominavo
virusinė žarnyno infekcija ir vėjaraupiai.

• 2017/2018 m. m. diagnozuotų virškinimo sistemos ligų atvejų struktūroje dominavo dispepsija
ir kiti funkciniai žarnų sutrikimai.

• 2017/2018 m. m. diagnozuotų akių ligų atvejų struktūroje dominavo gleivinis pūlinis 
konjuktyvitas . 

• 2017/2018 m. m. ausų ligų atvejų struktūroje dominavo nepūlingas vidurinės ausies uždegimas 
ir ūminis otitas. 



REKOMENDACIJOS:

Išanalizavus 2017/2018 m. m. lopšelio-darželio „Bangelė“ vaikų 
ligas, 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, akių, ausų, 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.
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