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ĮVADAS

• Duomenys apie vaikų ligas, dėl kurių jie nelankė darželio, yra gaunami iš
šeimos gydytojo užpildytos medicininės pažymos dėl neatvykimo į darbą,
darbo biržą ar ugdymo instituciją, forma Nr. 094/a (toliau – pažyma). Šią
pažymą vaiko tėvai/globėjai turi pristatyti į darželį.

• Pažymose šeimos gydytojo pateikta informacija reikalinga tiksliau sužinoti
vaikų ligas bei organizuoti ir vykdyti ligų profilaktiką, sveikos gyvensenos
mokymą ir propagavimą.

• Atsižvelgiant į vaikų darželio nelankymo priežasčių analizės rezultatus,
galima pasirinkti tikslesnes sveikatos stiprinimo priemones, konkretinti ir
plėsti turimas žinias vaikų sveikatos gerinime.
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Praleistų dienų skaičius dėl ligos, tenkantis 1 
vaikui 2016−2017 m. m.
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Vaikų dalis, turėjusi nors vieną sveikatos sutrikimą/ligą dėl kurių 
nelankė darželio 2016/2017 m. m. (proc.) 
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Kvėpavimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė darželio 2016/2017 m. m. (proc.)
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Virškinimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai 
nelankė darželio 2016/2017 m. m. (proc.)



Kai kurių parazitinių ir infekcinių ligų struktūra, dėl 
kurių vaikai nelankė darželio 2016/2017 m. m. (proc.)
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Išvados

- Dažniausiai darželio dėl ligų nelankė 
lopšelinukai: vienam lopšelinukui vidutiniškai 
teko 5 susirgimai bei 86,53 praleistos dienos 
dėl ligos.

- Dažniausi susirgimai: kvėpavimo sistemos ligos, 
virškinimo sistemos ligos bei parazitinės ir 
infekcinės ligos.



Rekomendacijos

Auklėtojų, sveikatos priežiūros 
specialisto bei administracijos glaudus 
bendravimas ir bendradarbiavimas su 
tėveliais, siekiant:

❖ stiprinti vaikų sveikatą, gerinti asmens higieną,
❖ gilinti vaikų žinias apie sveiką gyvenseną, 

saugią aplinką ,
❖ kontroliuoti vaikų susirgimų ir ligų plitimo tarp 

kitų grupės vaikų skaičių (nepriimti sergančių 
ar turinčių ligos simptomų vaikų į grupes, kol 
nepasveiko ir nepristatė pažymos iš gydytojo).



Pasiūlymai?
Pastabos?
Klausimai?



Sveikame kūne – sveika siela!



❖Darbuotojai, norintys pietauti, apie tai praneša
vėliausiai dieną prieš, iki 9 val. ryto arba anksčiau
keliomis dienomis/savaite.

❖Vaikų lankomumo žurnalas pildomas iki 9 val. ryto,
todėl tėvai apie vaiko neatvykimą į darželį,
auklėtoją įspėja, kiek įmanoma anksčiau.

❖Valgiaraštis sudaromas iki 9 val. 30 min. Vėliau
valgiaraštyje pakeitimai nebedaromi.

Svarbi informacija



www.facebook.com/biuras

Taikos pr. 76, LT – 93200 Klaipėda

Tel. (8 46) 23 47 96

El. paštas: visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

Klaipėdos sveikatos biuras

www.sveikatosbiuras.lt


