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PRATARMĖ 

 

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdoma ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų visuomenės sveikatos stebėsenos veikla yra labai svarbi prižiūrint vaikų, lankančių 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas, sveikatą. Ši vaikų sergamumo analizė padės atskleisti ir įvertinti 

vaikų sveikatos būklę pagal sezoniškumą, o ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistams – kryptingai planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą įstaigoje, taip 

padedant vaikams saugoti ir stiprinti sveikatą. Įstaigų administracijos darbuotojams informacija apie 

vaikų sergamumą parodys, kokios vaikų sveikatos problemos vyrauja jų įstaigoje, o tai gali tapti 

svariu motyvu aktyviau spręsti esamas ir pagal poreikį inicijuoti naujų sveikatos stiprinimo 

priemonių įgyvendinimą jų ugdymo įstaigoje. 

Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų vaikų sergamumo duomenys bus kas 

mėnesį analizuojami, vertinami, lyginami, bus stebima jų kitimo tendencija, o gauti rezultatai kas 

ketvirtį pateikiami Mažeikių rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos, asmens ir 

visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistei, bendruomenei bei kitoms suinteresuotoms 

institucijoms, skelbiami Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklapyje. Šie 

duomenys nuo 2014 m. sausio mėnesio bus saugomi Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biure.  
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2014 M. III-IV KETVIRČIO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO ĮSTAIGŲ  VAIKŲ SERGAMUMO ANALIZĖS REZULTATAI 

Rugsėjo mėn. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenimis,  nuo 

2014 m. rugsėjo mėn., ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 2347 vaikai (1 lentelė). 

1 lentelė. Vaikų skaičius pagal įstaigas 

Įstaigos Vaikų skaičius 

Mažeikių m. l/d „Žilvitis“ 217 

Mažeikių m. l/d. „Buratinas“ 211 

Mažeikių m. l/d. „Gintarėlis“ 180 

Mažeikių m. l/d. „Berželis“ 143 

Mažeikių m. l/d. „Eglutė“ 205 

Mažeikių m. l/d. „Delfinas“ 163 

Mažeikių m. l/d. „Linelis“ 164 

Mažeikių m. l/d. „Saulutė“ 105 

Mažeikių m. l/d „Bitutė“ 328 

Mažeikių m. l/d. „Pasaka“ 226 

Mažeikių m. d/m. „Kregždutė“ 61 

Mažeikių r. Viekšnių l/d. „Liepaitė“ 108 

Mažeikių r. Sedos l/d. 89 

Mažeikių r. Tirkšlių l/d. „Giliukas“ 104 

Mažeikių r. Auksūdžio mokykla-daugiafunkcinis centras 17 

Mažeikių m. d. „Namučiai po smilga“ 26 

Viso 2347 

 

Užregistruoti 1006 susirgimo atvejai, t.y. 7193 dėl ligos praleistos dienos.  Vidutiniškai 

vienam vaikui teko 0,4 susirgimo atvejų, t.y. 3 dėl ligos praleistos dienos (2 lentelė).  

2 lentelė. 2014 m. rugsėjo mėn. praleistų dienų ir susirgimo atvejų skaičius pagal įstaigas  

 

Įstaigos 

Praleistų 

dienų 

skaičius 

(dėl ligos) 

Praleistų 

dienų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Susirgimo 

atvejų 

skaičius 

Susirgimo 

atvejų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Mažeikių m. l/d „Žilvitis“ 654 3 94 0,4 

Mažeikių m. l/d. „Buratinas“ 664 3,1 98 0,5 

Mažeikių m. l/d. „Gintarėlis“ 495 2,8 80 0,4 

Mažeikių m. l/d. „Berželis“ 460 3,2 62 0,4 

Mažeikių m. l/d. „Eglutė“ 1167 5,7 88 0,4 

Mažeikių m. l/d. „Delfinas“ 512 3,1 77 0,5 

Mažeikių m. l/d. „Linelis“ 300 1,8 47 0,3 

Mažeikių m. l/d. „Saulutė“ 284 2,7 46 0,4 

Mažeikių m. l/d „Bitutė“ 1058 3,2 158 0,5 
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Mažeikių m. l/d. „Pasaka“ 732 3,2 124 0,5 

Mažeikių m. d/m. „Kregždutė“ 47 0,8 8 0,1 

Mažeikių r. Viekšnių l/d. 

„Liepaitė“ 

403 3,7 65 0,6 

Mažeikių r. Sedos l/d. 57 0,6 13 0,1 

Mažeikių r. Tirkšlių l/d. 

„Giliukas“ 

292 2,8 38 0,4 

Mažeikių r. Auksūdžio 

mokykla-daugiafunkcinis 

centras 

68 4 8 0,5 

Mažeikių m. d. „Namučiai po 

smilga“ 

0  0  

Viso 7193 3 1006 0,4 

 

Didžiausias susirgimo atvejų skaičius, tenkantis vienam vaikui, užregistruotas Mažeikių r. 

Viekšnių m. lopšelyje - darželyje „Liepaitė“ (0,6 atvejo), o mažiausias – Mažeikių rajono 

savivaldybės d./m. „Kregždutė“ ir Mažeikių r. Sedos l/d. - po 0,1 atvejį. Darželyje „Namučiai po 

smilga“ rugsėjo mėn. susirgimų neužregistruota (1 pav.). 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

L/d. "Žilvitis"

L/d. "Berželis"

L/d. "Delfinas"

L/d. "Eglutė"

L/d. "Saulutė"

L/d. "Bitutė"

L/d. "Pasaka"

L/d. "Linelis"

L/d. "Buratinas"

Sedos m. l/d.

Tirkšlių km. d. "Giliukas

Viekšnių m. l/d. "Liepaitė"

D. "Namučiai po smilga"

L/d. "Gintarėlis

Auksūdžio mokykla -  daugiafunkcinis centras

D/m. "Kregždutė"

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

0,1

0,4

0,6

0

0,4

0,5

0,1

 

1 pav. Rugsėjo mėn. vaikų susirgimų atvejų skaičius, tenkantis 1 vaikui,  

pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigas  

 

Vertinant pagal ligas, didžiausias sergamumas užregistruotas kvėpavimo sistemos ligomis – 

893 atvejai, tai sudarė 88,8 proc. visų ligų, o mažiausias - centrinės nervų sistemos ligomis – 1 

atvejis (0,1 proc. visų ligų) (2 pav.). 



5 
 

0 20 40 60 80 100

Kvėpavimo sitemos ligos

Virškinimo sistemos ligos

Odos ir poodžio ligos
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Vėjaraupiai

Skarlatina

Žarnyno infekcijos

Gripas

Nervų sistemos ligos

Kitos ligos

88,8

2,2

0,9

0,3

0,9

2,5

0,3

0

0,5

0

0,1

3,6

 

2 pav. Rugsėjo mėn. sergamumas pagal ligas, proc. 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenimis, 

rugsėjo mėn. gripo ir skarlatinos atvejų užregistruota nebuvo, bet užregistruoti 3 susirgimai 

vėjaraupiais (0,3 proc. nuo visų ligų) (2 pav.). 

Spalio mėn. 

Spalio mėn.,  palyginti su rugsėjo mėn., vaikų sergamumas padidėjo apie 1,4 karto. 

Užregistruota 1405 susirgimo atvejai, tai sudarė 10371 dėl ligos praleistą dieną. Vidutiniškai 

vienam vaikui teko 0,6 susirgimo atvejai, t.y. apie 4,4 dėl ligos praleistos dienos (3 lentelė).  

3 lentelė. Spalio mėn. praleistų dienų ir susirgimo atvejų skaičius pagal įstaigas  

 

Įstaigos 

Praleistų 

dienų 

skaičius 

(dėl ligos) 

Praleistų 

dienų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Susirgimo 

atvejų 

skaičius 

Susirgimo 

atvejų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Mažeikių m. l/d „Žilvitis“ 1310 6 177 0,8 

Mažeikių m. l/d. „Buratinas“ 1079 5,1 137 0,6 

Mažeikių m. l/d. „Gintarėlis“ 632 3,5 96 0,5 

Mažeikių m. l/d. „Berželis“ 545 3,8 71 0,5 

Mažeikių m. l/d. „Eglutė“ 1191 5,8 143 0,7 

Mažeikių m. l/d. „Delfinas“ 449 2,7 75 0,5 

Mažeikių m. l/d. „Linelis“ 930 5,7 113 0,7 

Mažeikių m. l/d. „Saulutė“ 492 4,7 66 0,6 

Mažeikių m. l/d „Bitutė“ 1396 4,2 209 0,6 

Mažeikių m. l/d. „Pasaka“ 868 3,8 129 0,6 

Mažeikių m. d/m. „Kregždutė“     

Mažeikių r. Viekšnių l/d. 

„Liepaitė“ 

527 4,9 67 0,6 

Mažeikių r. Sedos l/d. 233 2,6 32 0,3 

Mažeikių r. Tirkšlių l/d. 453 4,3 53 0,5 
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„Giliukas“ 

Mažeikių r. Auksūdžio 

mokykla-daugiafunkcinis 

centras 

92 5,4 9 0,5 

Mažeikių m. d. „Namučiai po 

smilga“ 

0 0 0 0 

Viso 10371 4,4 1405 0,6 

 

Susirgimo atvejų skaičius, tenkantis vienam vaikui, svyravo nuo 0,3 – 0,8 atvejų. Daugiausiai 

susirgimų užregistruota vaikų lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ – 0,8 atvejo, o mažiausiai – Sedos m. 

lopšelyje – darželyje (0,3 atvejo). Darželyje „Namučiai po smilga“, kaip ir praėjusį mėnesį, 

susirgimų neužregistruota (3 pav.). 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

L/d. "Žilvitis"

L/d. "Berželis"

L/d. "Delfinas"

L/d. "Eglutė"

L/d. "Saulutė"

L/d. "Bitutė"

L/d. "Pasaka"

L/d. "Linelis"

L/d. "Buratinas"

Sedos m. l/d.

Tirkšlių km. d. "Giliukas

Viekšnių m. l/d. "Liepaitė"

D. "Namučiai po smilga"

L/d. "Gintarėlis

Auksūdžio mokykla -  daugiafunkcinis centras

D/m. "Kregždutė"

0,8

0,5

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

0,7

0,6

0,3

0,5

0,6

0

0,5

0,5

0,4

 

3 pav. Spalio mėn. susirgimų atvejų skaičius, tenkantis 1 vaikui,  

pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigas 
 

Pagrindinė sergamumo priežastis, tai kvėpavimo sistemos ligos. Jos spalio mėn. sudarė 88,5 

proc. visų ligų priežasčių, antroje vietoje buvo susirgimai ausų ligomis, o tai sudarė 3,3 proc. visų 

ligų, trečioje - virškinimo sistemos ligos - 2,9 proc. nuo visų ligų priežasčių (4 pav.). 

Spalio mėn. nebuvo registruota nei vieno susirgimo gripu, skarlatina ir vėjaraupiais (rugsėjo 

mėn. susirgimai vėjaraupiais sudarė 0,3  proc. visų ligų). 
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4 pav. Spalio mėn. sergamumas pagal ligas, proc. 

 

Analizuojant paskutinius du mėnesius, nustatyta, kad rugsėjo mėn., dažniau nei spalį, buvo 

sergama nervų sistemos ligomis, akių ligomis, urogenitalinės sistemos ligomis ir kvėpavimo 

sistemos ligomis, o spalio mėn. nervų sistemos ligomis, žarnyno infekcijomis, ausų ligomis, odos ir 

poodžio ligomis bei virškinimo sistemos ligomis (2,4 pav.). 

Lapkričio mėn. 

Lapkričio mėn. užregistruoti 1212 susirgimo atvejų, t.y. 9152 dėl ligos praleistos dienos (4 

lentelė).  

4 lentelė. Lapkričio mėn. praleistų dienų ir susirgimo atvejų skaičius pagal įstaigas  

 

Įstaigos 

Praleistų 

dienų 

skaičius 

(dėl ligos) 

Praleistų 

dienų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Susirgimo 

atvejų 

skaičius 

Susirgimo 

atvejų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Mažeikių m. l./d „Žilvitis“ 1078 5 124 06 

Mažeikių m. l./d. „Buratinas“ 790 3,7 111 0,5 

Mažeikių m. l./d. „Gintarėlis“ 533 3 82 0,4 

Mažeikių m. l./d. „Berželis“ 336 2,3 49 0,3 

Mažeikių m. l./d. „Eglutė“ 1561 7,6 138 0,7 

Mažeikių m. l./d. „Delfinas“ 381 2,3 77 0,5 

Mažeikių m. l./d. „Linelis“ 704 4,3 98 0,6 

Mažeikių m. l./d. „Saulutė“ 565 5,4 63 0,6 

Mažeikių m. l./d „Bitutė“ 1043 3,2 167 0,5 

Mažeikių m. l./d. „Pasaka“ 902 4 129 0,6 

Mažeikių m. d./m. 

„Kregždutė“ 

230 3,8 31 0,5 

Mažeikių r. Viekšnių l./d. 

„Liepaitė“ 

350 3,2 54 0,5 

Mažeikių r. Sedos l./d. 161 1,8 22 0,2 
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Mažeikių r. Tirkšlių l./d. 

„Giliukas“ 

429 4 58 0,5 

Mažeikių r. Auksūdžio 

mokykla-daugiafunkcinis 

centras 

89 5,2 9 0,5 

Mažeikių m. d. „Namučiai po 

smilga“ 

0 0 0 0 

Viso 9152 3,9 1212 0,5 

 

Nors sergamumas lapkričio mėn., palyginti su praėjusiu mėnesiu, sumažėjo 1219 susirgimo 

atvejų, tačiau išliko aukštas. Vienam vaikui vidutiniškai teko 0,5 susirgimo atvejo, t.y. 3,9 dėl ligos 

praleistos dienos (4 lentelė). 

Didžiausias susirgimų atvejų skaičius, tenkantis vienam vaikui, užregistruotas vaikų lopšelyje 

– darželyje „Eglutė“ – 0,7 atvejo, o mažiausiai – Sedos m. lopšelyje – darželyje (0,2 atvejo).  

Darželyje „Namučiai po smilga“ lapkričio mėn., kaip ir rugsėjo-spalio mėn., susirgimų 

neužregistruota (5 pav.). 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

L/d. "Žilvitis"

L/d. "Berželis"

L/d. "Delfinas"

L/d. "Eglutė"

L/d. "Saulutė"

L/d. "Bitutė"

L/d. "Pasaka"

L/d. "Linelis"

L/d. "Buratinas"

Sedos m. l/d.

Tirkšlių km. d. "Giliukas

Viekšnių m. l/d. "Liepaitė"

D. "Namučiai po smilga"

L/d. "Gintarėlis

Auksūdžio mokykla -  daugiafunkcinis centras

D/m. "Kregždutė"

0,6

0,3

0,5

0,7

0,6

0,5

0,6

0,6

0,5

0,2

0,5

0,5

0

0,4

0,5

0,5

 

5 pav. Lapkričio mėn. susirgimų atvejų skaičius, tenkantis 1 vaikui,  

pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigas  

 

Lapkričio mėn. daugiausia užregistruota susirgimų kvėpavimo sistemos ligomis – 1053 

atvejai, tai sudarė 86,9 proc. visų ligų, o mažiausiai – urogenitalinės sistemos ligomis – 1 atvejis 

(0,1 proc. visų ligų) (6 pav.).  
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6 pav. Lapkričio mėn. sergamumas pagal ligas, proc. 

 

Užregistruota po 1 atvejį susirgimų vėjaraupiais ir skarlatina, o tai sudarė po 0,1 proc. visų 

ligų. Virusinių ligų (gripo) atvejų užregistruota nebuvo (6 pav.).  

Gruodžio mėn. 

Gruodžio mėn. užregistruoti 1146 susirgimo atvejai, tai sudarė 7988 dėl ligos praleistas 

dienas. Vidutiniškai vienam vaikui teko 0,5 susirgimo atvejų, t.y. apie 3,4 dėl ligos praleistos dienos 

(5 lentelė).  

5 lentelė. Gruodžio mėn. praleistų dienų ir susirgimo atvejų skaičius pagal įstaigas  

 

Įstaigos 

Praleistų 

dienų 

skaičius 

(dėl ligos) 

Praleistų 

dienų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Susirgimo 

atvejų 

skaičius 

Susirgimo 

atvejų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Mažeikių m. l/d „Žilvitis“ 952 4,4 122 217 

Mažeikių m. l/d. „Buratinas“ 877 4,1 110 0,5 

Mažeikių m. l/d. „Gintarėlis“ 348 1,9 57 0,3 

Mažeikių m. l/d. „Berželis“ 348 2,4 55 0,4 

Mažeikių m. l/d. „Eglutė“ 863 4,2 131 0,6 

Mažeikių m. l/d. „Delfinas“ 524 3,2 88 0,5 

Mažeikių m. l/d. „Linelis“ 510 3,1 63 0,4 

Mažeikių m. l/d. „Saulutė“ 332 3,2 57 0,5 

Mažeikių m. l/d „Bitutė“ 1057 3,2 172 0,5 

Mažeikių m. l/d. „Pasaka“ 741 3,3 111 0,5 

Mažeikių m. d/m. „Kregždutė“ 280 4,6 32 0,5 

Mažeikių r. Viekšnių l/d. 

„Liepaitė“ 

520 4,8 65 0,6 

Mažeikių r. Sedos l/d. 197 2,2 32 0,3 

Mažeikių r. Tirkšlių l/d. 419 4 49 0,5 
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„Giliukas“ 

Mažeikių r. Auksūdžio 

mokykla-daugiafunkcinis 

centras 

20 1,2 2 0,1 

Mažeikių m. d. „Namučiai po 

smilga“ 

0 0 0 0 

Viso 7988 3,4 1146 0,5 

 
Mažiausias susirgimų atvejų skaičius buvo užregistruotas Auksūdžio mokykloje - 

daugiafunkciniame centre –  0,1 atvejo. Visose kitose mokyklose susirgimo atvejų skaičius, 

tenkantis vienam vaikui, svyravo nuo 0,3 – 0,6 atvejų. Darželyje „Namučiai po smilga“ susirgimų 

neužregistruota (7 pav.). 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

L/d. "Žilvitis"

L/d. "Berželis"

L/d. "Delfinas"

L/d. "Eglutė"

L/d. "Saulutė"

L/d. "Bitutė"

L/d. "Pasaka"

L/d. "Linelis"

L/d. "Buratinas"

Sedos m. l/d.

Tirkšlių km. d. "Giliukas

Viekšnių m. l/d. "Liepaitė"

D. "Namučiai po smilga"

L/d. "Gintarėlis

Auksūdžio mokykla -  daugiafunkcinis centras

D/m. "Kregždutė"

0,6

0,4

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,3

0,5

0,6

0

0,3

0,1

0,5

 

7 pav. Gruodžio mėn. susirgimų atvejų skaičius, tenkantis 1 vaikui,  

pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis gruodžio mėn. sudarė 89,6 proc. visų ligų ir viršijo 

paskutinių trejų mėnesių vidurkį. Antroje vietoje buvo sergamumas virškinimo sistemos ligomis - 

34 susirgimo atvejai, o tai sudarė 3 proc. visų ligų, trečioje vietoje - ausų ligos, 25 susirgimo atvejai 

(2,2 proc. visų ligų).  
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8 pav. Gruodžio mėn. sergamumas pagal ligas, proc. 

 

Virusinių ligų (gripo) atvejų, kaip ir praėjusį mėnesį, užregistruota nebuvo. Užregistruotas 

vienas susirgimo atvejis skarlatina, o vėjaraupiais gruodžio mėn. susirgimų nebuvo registruota (8 

pav.). 
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APIBENDRINIMAS 

 

Apibendrinant atliktą 2014 m. III-IV ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų sergamumo analizę, nustatyta, kad: 

 Iš viso užregistruoti  4769 susirgimo atvejai, t.y. 34704 dėl ligos praleistos dienos. 

Vidutiniškai per vieną mėnesį užregistruoti 1193 susirgimo atvejai, t.y. 8676 dėl ligos 

praleistos dienos, o vienam vaikui vidutiniškai teko 0,5 susirgimo atvejo, t.y. 3,7 dėl ligos 

praleistos dienos; 

 išsiskiria pagrindinės 3 vaikų sergamumo priežastys: kvėpavimo sistemos ligos, virškinimo 

sistemos ligos ir ausų ligos. Šios ligos sudarė 94 proc. visų ligų; 

 didžiausias vaikų sergamumas užregistruotas spalio mėn.;  

 didžiausias susirgimo atvejų skaičius, tenkantis vienam vaikui, užregistruotas spalio mėnesį 

– l/d „Žilvitis“, ir sudarė 0,8 susirgimo atvejų; 

 gripo atvejų registruota nebuvo; 

 daugiausiai vėjaraupiais vaikai sirgo rugsėjo mėn. – 3 atvejai (spalio ir gruodžio mėn. – 0, 

lapkričio mėn. – 1); 

 užregistruoti 2 skarlatinos atvejai (lapkričio ir gruodžio mėn. - po 1 atvejį); 

 


