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Vaikų sergamumo analizės svarba 

Vaikų medicininių ligos pažymų  duomenys 
reikalingi, kad tiksliau nustatytume kuria kryptimi 
įstaigoje organizuoti ir vykdyti ligų profilaktiką, 
sveikos gyvensenos mokymą ir propagavimą.



Vaikų sergamumo analizė atlikta išanalizavus 
duomenis gautus iš medicininių pažymų dėl 
neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo 
instituciją, (forma Nr. 094/a).



Susirgimų skaičius, tenkantis 1 vaikui 
2017−2018 m.m.
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Praleistų dienų įstaigoje skaičius dėl ligos, 
tenkantis 1 vaikui 2017−2018 m.m.
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Mokinių dalis, turėjusi nors vieną sveikatos sutrikimą/ligą dėl 
kurių nelankė ugdymo įstaigos 2017-2018  m.m. 
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Kvėpavimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė įstaigos 2017/2018 m.m. 
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Infekcinių ir parazitinių ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė įstaigos 2017/2018 m. m.
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Virškinimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė įstaigos 2017/2018 m.m.



Ausų ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė įstaigos 
2017/2018 m. m.
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Akių ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė įstaigos 
2017/2018 m.m.
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Išvados

• Vidutiniškai vienas įstaigą lankantis vaikas 2017-2018 m.m. 
sirgo 6 kartus ir dėl ligos praleido 73 kalendorines dienas.

• Dažniausiai vaikai sirgo kvėpavimo sistemos, (96 proc.), 
infekcinėmis (21 proc.) ir virškinimo sistemos (12 proc.) 
ligomis.

• Tarp kvėpavimo sistemos ligų dominavo peršalimas (30 
proc.) ir ŪVKTI (20 proc.).

• Tarp infekcinių ligų dominavo vėjaraupiai (46 proc.) ir 
virusinė žarnyno infekcija (19 proc.).

• Tarp virškinimo sistemos ligų dominavo dispepsija (40 proc.) 
ir funkciniai žarnų sutrikimai (38 proc.).



Rekomendacijos

• Vykdant sveikatos priežiūrą įstaigoje, ypatingą 
dėmesį reikėtų skirti kvėpavimo sistemos ligų 
profilaktikai: mokyti vaikus pagrindinių taisyklių, 
kurių laikantis galima apsisaugoti nuo užsikrėtimo 
gripu ir ŪVKTI, skatinti fizinį aktyvumą, tinkamą 
mitybą, grūdinimą ir kt. 

• Vykdant infekcinių ligų profilaktiką, būtina vaikus 
mokyti asmens ir rankų higienos, nes tinkamai 
prižiūrint ir plaunant rankas galima išvengti 
daugelio ligų.
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