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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.  
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ANALIZĖS REZULTATAI 

Sausio mėn. 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus duomenimis 2014-2015 m. 

m. ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 2379 vaikai. Savivaldybėje veikia 15 ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų, iš jų 12 – Mažeikių mieste, 1 – Sedoje, 1 – Viekšniuose, 1 – Tirkšlių kaime ir 2 

mokyklos daugiafunkciniai centrai: po 1 – Auksūdžio ir Šerkšnėnų kaimuose (1 lentelė). 

1 lentelė. Vaikų skaičius pagal įstaigas 

Įstaigos 
Vaikų 

skaičius 

Lopšelis - darželis „Žilvitis“ 235 

Lopšelis - darželis „Buratinas“ 211 

Lopšelis - darželis „Gintarėlis“ 177 

Lopšelis - darželis „Berželis“ 147 

Lopšelis - darželis „Eglutė“ 203 

Lopšelis - darželis „Delfinas“ 164 

Lopšelis - darželis „Linelis“ 162 

Lopšelis - darželis „Saulutė“ 105 

Lopšelis - darželis „Bitutė“ 328 

Lopšelis - darželis „Pasaka“ 226 

Darželis - mokykla „Kregždutė“ 61 

Viekšnių lopšelis - darželis „Liepaitė“ 108 

Sedos lopšelis - darželis 94 

Tirkšlių darželis „Giliukas“ 106 

Auksūdžio mokykla daugiafunkcinis centras 17 

VĮ Mažeikių nevalstybinis Valdorfo darželis „Namučiai po smilga“ 25 

Šerkšnėnų mokykla daugiafunkcinis centras 10 

Viso 2379 

 

Sausio mėn. užregistruoti 1378 susirgimų atvejai, t.y. 9250 dėl ligos praleistų dienų.  

Susirgimų atvejų skaičius, tenkantis 1 vaikui, svyravo nuo 0,3 iki 0,9 atvejo. Vidutiniškai vienam 

vaikui teko 0,6 susirgimo atvejo, t. y. 3,9 dėl ligos praleistos dienos (2 lentelė). 

2 lentelė. 2015 m. sausio mėn. praleistų dienų ir susirgimų atvejų skaičius pagal įstaigas  

 

Įstaigos 

Praleistų 

dienų 

skaičius 

(dėl ligos) 

Praleistų 

dienų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Susirgimų 

atvejų 

skaičius 

Susirgimų 

atvejų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Lopšelis - darželis „Žilvitis“ 1091 4,6 140 0,6 

Lopšelis - darželis „Buratinas“ 684 3,2 111 0,5 

Lopšelis - darželis „Gintarėlis“ 768 4,3 107 0,6 

Lopšelis - darželis „Berželis“ 665 4,5 87 0,6 

Lopšelis - darželis „Eglutė“ 895 4,4 122 0,6 

Lopšelis - darželis „Delfinas“ 618 3,8 94 0,6 
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Lopšelis - darželis „Linelis“ 647 4 94 0,6 

Lopšelis - darželis „Saulutė“ 450 4,3 66 0,6 

Lopšelis - darželis „Bitutė“ 1169 3,6 207 0,6 

Lopšelis - darželis „Pasaka“ 1027 4,5 140 0,6 

Darželis - mokykla „Kregždutė“ 177 2,9 32 0,5 

Viekšnių lopšelis - darželis 

„Liepaitė“ 

458 4,2 93 0,9 

Sedos lopšelis - darželis 246 2,6 36 0,4 

Tirkšlių darželis „Giliukas“ 286 2,7 44 0,4 

Auksūdžio mokykla 

daugiafunkcinis centras 

69 4,1 5 0,3 

VĮ Mažeikių nevalstybinis 

Valdorfo darželis „Namučiai po 

smilga“ 

0 0 0 0 

Šerkšnėnų mokykla 

daugiafunkcinis centras 

0 0 0 0 

Viso 9250 3,9 1378 0,6 

 

Didžiausias susirgimų atvejų skaičius, tenkantis vienam vaikui, užregistruotas Viekšnių l./d. 

"Liepaitė" (0,9 atvejo), o mažiausias – Auksūdžio mokykloje daugiafunkciniame centre (0,3 atvejo) 

(1 pav.).  

 

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

pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigas  

 

Darželyje „Namučiai po smilga“ ir Šerkšnėnų mokykloje daugiafunkciniame centre susirgimų 

neužregistruota.  

Vertinant pagal ligas, didžiausias sergamumas užregistruotas kvėpavimo sistemos ligomis – 

1201 atvejis, tai sudarė 87,2 proc. visų ligų. Antroje vietoje - virškinimo sistemos ligos - 56 atvejai 

(4,1 proc. visų ligų), trečioje - ausų ligos - 31 atvejis (2,2 proc. visų ligų) (2 pav.).  
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2 pav. Sausio mėn. vaikų sergamumas pagal ligas, proc. 

 

Taip pat nemaža susirgimų atvejų skaičių sudarė žarnyno infekcijos - 27 atvejai (2 proc. visų 

ligų). Užregistruoti 4 gripo atvejai, 2 skarlatinos atvejai ir 1 susirgimas vėjaraupiais  (2 pav.). 

Vasario mėn. 

Vasario mėn. užregistruota 1420 susirgimų atvejų, t.y. 10992 dėl ligos praleistos dienos - 42 

susirgimų atvejais, t.y. 1742 dėl ligos praleistomis dienomis daugiau nei sausio mėn. Vidutiniškai 

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

3 lentelė. 2015 m. vasario mėn. praleistų dienų ir susirgimų atvejų skaičius pagal įstaigas  

 

Įstaigos 

Praleistų 

dienų 

skaičius 

(dėl ligos) 

Praleistų 

dienų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Susirgimų 

atvejų 

skaičius 

Susirgimų 

atvejų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Lopšelis - darželis „Žilvitis“ 1210 5 143 0,6 

Lopšelis - darželis „Buratinas“ 621 2,9 92 0,4 

Lopšelis - darželis „Gintarėlis“ 591 3,3 86 0,5 

Lopšelis - darželis „Berželis“ 611 4,2 83 0,6 

Lopšelis - darželis „Eglutė“ 911 4,5 112 0,6 

Lopšelis - darželis „Delfinas“ 970 5,9 158 1 

Lopšelis - darželis „Linelis“ 685 4,2 88 0,5 

Lopšelis - darželis „Saulutė“ 683 6,5 76 0,7 

Lopšelis - darželis „Bitutė“ 1696 5,2 224 0,7 

Lopšelis - darželis „Pasaka“ 1281 5,7 156 0,7 

Darželis - mokykla „Kregždutė“ 444 7,3 47 0,8 

Viekšnių lopšelis - darželis 

„Liepaitė“ 

502 4,6 63 0,6 

Sedos lopšelis - darželis 206 2,2 31 0,3 

Tirkšlių darželis „Giliukas“ 484 4,6 55 0,5 

Auksūdžio mokykla 

daugiafunkcinis centras 

97 5,7 6 0,4 

VĮ Mažeikių nevalstybinis 0 0 0 0 
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Valdorfo darželis „Namučiai po 

smilga“ 

Šerkšnėnų mokykla 

daugiafunkcinis centras 

0 0 0 0 

Viso 10992 4,6 1420 0,6 

 

Didžiausias susirgimų atvejų skaičius, tenkantis vienam vaikui, užregistruotas l./d. "Delfinas" 

(1 atvejis), o mažiausias – Sedos m. l./d. (0,3 atvejo) (3 pav.).  

 

3 pav. Vasario mėn. vaikų susirgimų atvejų skaičius, tenkantis 1 vaikui,  

pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigas  

 

Darželyje „Namučiai po smilga“ ir Šerkšnėnų mokykloje daugiafunkciniame centre, kaip ir 

praėjusį mėnesį, susirgimų neužregistruota.  

Vertinant pagal ligas, didžiausias sergamumas užregistruotas kvėpavimo sistemos ligomis – 

1279 atvejai, o tai sudarė 90,1 proc. visų ligų.  

 

4 pav. Vasario mėn. vaikų sergamumas pagal ligas, proc. 
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Nors susirgimų virškinimo sistemos ligomis atvejų skaičius, lyginant su sausio mėn., 

sumažėjo per puse, tačiau išliko antroje vietoje - 32 susirgimų atvejai (2,3 proc. visų ligų), trečioje - 

ausų ligos ir žarnyno infekcijos - po 26 atvejus (po 1,8 proc. visų ligų).  

Taip pat nemažai susirgimų atvejų sudarė akių ligos - 17 atvejų (1,2 proc. visų ligų) ir kitos 

ligos - 23 atvejai (1,6 proc. visų ligų). Užregistruoti 5 gripo atvejai ir 3 skarlatinos atvejai. 

Susirgimų vėjaraupiais vasario mėn. neužregistruota (4 pav.). 

Kovo mėn. 

Kovo mėn. užregistruoti 1137 susirgimų atvejai, t.y. 8145 dėl ligos praleistos dienos - 283 

susirgimų atvejais, t.y. 2847 dėl ligos praleistomis dienomis mažiau nei vasario mėn. Susirgimų 

atvejų skaičius, tenkantis 1 vaikui, svyravo nuo 0,1 iki 0,7 atvejo. Vidutiniškai vienam vaikui teko 

0,5 susirgimo atvejo, t.y. 3,4 dėl ligos praleistos dienos (4 lentelė).  

4 lentelė. 2015 m. kovo mėn. praleistų dienų ir susirgimų atvejų skaičius pagal įstaigas 

 

Įstaigos 

Praleistų 

dienų 

skaičius 

(dėl ligos) 

Praleistų 

dienų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Susirgimų 

atvejų 

skaičius 

Susirgimų 

atvejų 

skaičius, 

tenkantis 

1 vaikui 

Lopšelis - darželis „Žilvitis“ 1078 4,6 134 0,6 

Lopšelis - darželis „Buratinas“ 745 3,4 110 0,5 

Lopšelis - darželis „Gintarėlis“ 466 2,6 76 0,4 

Lopšelis - darželis „Berželis“ 337 2,3 49 0,3 

Lopšelis - darželis „Eglutė“ 980 4,8 115 0,6 

Lopšelis - darželis „Delfinas“ 660 4,0 88 0,5 

Lopšelis - darželis „Linelis“ 401 2,5 56 0,3 

Lopšelis - darželis „Saulutė“ 448 4,3 48 0,5 

Lopšelis - darželis „Bitutė“ 820 2,5 154 0,5 

Lopšelis - darželis „Pasaka“ 1090 4,8 151 0,7 

Darželis - mokykla „Kregždutė“ 312 5,1 45 0,7 

Viekšnių lopšelis - darželis 

„Liepaitė“ 258 2,4 38 0,4 

Sedos lopšelis - darželis 96 1,0 14 0,1 

Tirkšlių darželis „Giliukas“ 397 3,7 51 0,5 

Auksūdžio mokykla 

daugiafunkcinis centras 57 3,4 8 0,5 

VĮ Mažeikių nevalstybinis 

Valdorfo darželis „Namučiai po 

smilga“ 

0 0 0 0 

Šerkšnėnų mokykla 

daugiafunkcinis centras 

0 0 0 0 

Viso 8145 3,4 1137 0,5 
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 Didžiausias susirgimų atvejų skaičius, tenkantis vienam vaikui, užregistruotas darželyje 

mokykloje "Kregždutė" ir lopšelyje darželyje "Pasaka" - po 0,7 atvejus, o mažiausias – Sedos m. 

l./d. (0,1 atvejo) (5 pav.).  

 

5 pav. Kovo mėn. vaikų susirgimų atvejų skaičius, tenkantis 1 vaikui,  

pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigas  

 

Darželyje „Namučiai po smilga“ ir Šerkšnėnų mokykloje daugiafunkciniame centre, kaip ir 

sausio - vasario mėn., susirgimų neužregistruota.  

Vertinant pagal ligas, didžiausias sergamumas užregistruotas kvėpavimo sistemos ligomis – 

986 atvejai, o tai sudarė 86,7 proc. visų ligų. Antroje vietoje - virškinimo sistemos ligos - 43 atvejai 

(3,8 proc. visų ligų), trečioje - ausų ligos - 33 atvejai (2,9 proc. visų ligų) (6 pav.).  

 

6 pav. Kovo mėn. vaikų sergamumas pagal ligas, proc. 

 

Taip pat nemažai susirgimų atvejų sudarė kitos ligos - 27 atvejai (2,4 proc. visų ligų), akių 

ligos ir žarnyno infekcijos - po 14 atvejų (1,2 proc. visų ligų). Užregistruoti 3 skarlatinos atvejai ir 2 

susirgimai vėjaraupiais. Gripo atvejų kovo mėn. neužregistruota (6 pav.). 
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Analizuojant I ketvirčio sergamumą, nustatyta, kad odos ir poodžio ligomis daugiausia sirgo 

sausio mėn., kvėpavimo sistemos ligomis, žarnyno infekcijomis - vasario mėn., virškinimo 

sistemos, urogenitalinės sistemos, nervų sistemos, ausų ligomis, kitomis ligomis - kovo mėn. 

Sergamumas akių ligomis per visą ketvirtį buvo pastovus – po 1,2 atvejo kiekvieną mėnesį (7 pav.).  

 

7 pav. 2015 m. I ketvirčio vaikų sergamumas pagal ligas, proc. 

 

Daugiausiai gripu vaikai sirgo vasario mėn., o vėjaraupiais, skarlatina - kovo mėn. 
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APIBENDRINIMAS 

 

Apibendrinant atliktą 2015 m. I ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų sergamumo analizę, nustatyta, kad: 

 iš viso užregistruoti  3935 susirgimų atvejai, t.y. 28387 dėl ligos praleistos dienos. 

Vidutiniškai per vieną mėnesį užregistruota 1312 susirgimų atvejų, t.y. 9462 dėl ligos 

praleistos dienos. Vidutinė praleistų dienų trukmė sudarė 7 dienas; 

 išsiskiria pagrindinės 2 vaikų sergamumo priežastys: kvėpavimo sistemos ligos ir 

virškinimo sistemos ligos. Šios ligos sudarė 91,4 proc. visų ligų; 

 didžiausias vaikų sergamumas užregistruotas vasario mėn.;  

 užregistruoti 9 gripo atvejai, 8 skarlatinos atvejai ir 3 susirgimai vėjaraupiais. 

 


