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SVEIKATOS PATIKRINIMAI 

Pagal 2010 m. balandžio 22 d. Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymą Nr.V-313, pagal patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 
75:2010 "Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 
ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, priimant 
vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko 
sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).  



1 pav. Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes 2015 m., proc. 

Galima teigti, kad visi Klaipėdos rajono ikimokyklines ir priešmokyklines 

įstaigas lankantys vaikai 2015 m. priklausė pagrindinei fizinio ugdymo grupei 

- 99, 2 proc. vaikų (1 pav.). 



Regos sutrikimai 

 

2 pav. Regos sutrikimai pagal ikimokyklines ir priešmokyklines įstaigas 2015 m., proc. 

2015 m. trečdaliui vaikų buvo nustatytas regos sutrikimas (29,2 proc.). Daugiausiai 

regos sutrikimų užregistruota Slengių mokyklos-daugiafunciniame centre ir Plikių 

darželyje, mažiausiai – Priekulės lopšelyje-darželyje (2 pav.).  



Laikysenos sutrikimai  

 

3 pav. Laikysenos sutrikimai pagal ikimokyklines ir priešmokyklines įstaigas 2015 m., proc. 

2015 m. Klaipėdos rajono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose buvo nustatyta 16 

laikysenos sutrikimų atvejų. Slengių mokyklos-daugiafunkciniame centre užregistruoti 8 

laikysenos sutrikimų atvejai, Girkaliuose – 3, Priekulės lopšelyje-darželyje – 2, Pėžaičiuose, 

Šiūpariuose, Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ po 1 atveją nuo visų patikrintų tose 

įstaigose (3 pav.). 



Skoliozė 

 
4 pav. Skoliozė pagal ikimokyklines ir priešmokyklines įstaigas 2015 m., proc. 

2015 m. iš viso buvo nustatyta 10 skoliozės atvejų. Gargždų lopšelyje-darželyje 

„Gintarėlis" buvo užregistruoti 6 skoliozės atvejai, Pėžaičiuose, Veiviržėnų darželyje, 

Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Slengiuose po 1 atveją iš visų patikrintų tose 

įstaigose (4 pav.).  

 

 



Kvėpavimo sistemos sutrikimai 
 
 

 

5 pav. Kvėpavimo sistemos sutrikimai pagal ikimokyklines ir priešmokyklines įstaigas 2015 m., proc.  

 

Vaikų, turinčių kvėpavimo sistemos sutrikimų, 2015 m. užregistruota 10,1 proc. nuo visų pasitikrinusių 

sveikatą. Daugiausia kvėpavimo sistemos sutrikimų užregistruota Ketvergiuose, mažiausiai - Agluonėnų 

lopšelyje-darželyje „Nykštukas“. Kvėpavimo sistemos sutrikimų nebuvo nustatyta Paslūžmyje, Plikių darželyje, 

Jakuose (5 pav.).  



Nervų sistemos sutrikimai 

 

6 pav. Nervų sistemos sutrikimai pagal ikimokyklines ir priešmokyklines įstaigas 2015 m., proc. 

2015 m. iš viso buvo užregistruota 7,1 proc. nervų sistemos sutrikimų atvejų. Daugiausia – po 22 proc. nervų 

sistemos sutrikimų atvejus buvo nustatyta Lapių darželyje, Girininkuose, Dituvos darželyje, mažiausiai - 

Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Kretingalės lopšelyje-darželyje, Drevernos vaikų darželyje. Nervų 

sistemos sutrikimų atvejų nebuvo nustatyta Jakuose, Gobergiškėse, Gargždų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ (6 

pav.).  



Virškinimo sistemos sutrikimai 

 

7 pav. Virškinimo sistemos sutrikimai pagal ikimokyklines ir priešmokyklines įstaigas 2015 m., proc. 

2015 m. ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse vaikų ugdymo įstaigose iš viso buvo užregistruoti 29 

virškinimo sistemos sutrikimų atvejai. Daugiausia virškinimo sistemos sutrikimų atvejų nustatyta Lapių 

darželyje, mažiausiai – Priekulės lopšelyje-darželyje, Gargždų lopšeliuose-darželiuose „Gintarėlis“, „Kregždutė“ 

ir „Ąžuoliukas“ (7 pav.).  



Kūno masės vertinimas (1) 

 
8 pav. Vaikų, su sumažėjusiu KMI pasiskirstymas, pagal ikimokyklines ir priešmokyklines įstaigas 

2015 m., proc. 

2015 m. buvo nustatyti 22 kūno masės sumažėjimo atvejai. Daugiausia vaikų su sumažėjusia kūno mase 

buvo užfiksuota Ketvergiuose, mažiausiai – Dovilų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ (8 pav.).  

 



Kūno masės vertinimas (2) 

  

 

9 pav. Vaikų, su padidėjusiu KMI pasiskirstymas, pagal ikimokyklines ir priešmokyklines įstaigas 2015 m., proc. 

2015 m. buvo nustatyta, jog 19 vaikų turi padidėjusią kūno masę nuo visų patikrintų ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse įstaigose. Daugiausia vaikų su padidėjusia kūno mase užfiksuota Šiūpariuose, mažiausiai – 

Gargždų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ (9 pav.). 



  

Dantų būklė 

 

10 pav. Vaikų, turinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų pasiskirstymas pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigas, 2015 m. (proc.)  

2015 m. Klaipėdos rajono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose 50,2 proc. vaikų turėjo nesveikus dantis 

- ėduonies pažeistus, plombuotus ir išrautus dantis ir 49,8 proc. vaikų turėjo sveikus dantis.  

Daugiausia nesveikus dantis turėjo Pėžaičių ir Paslūžmio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai iš visų 

patikrintų tose įstaigose, Girkalių ir Kretingalės lopšelyje-darželyje vaikai mažiausiai turėjo nesveikų dantų (10 pav.). 



  

Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo 
burnos sveikatos rezultatai 

  

11 pav. Ar dažnai vaikas valosi dantis šepetėliu ir dantų pasta, 

proc.  

12 pav. Ar dažnai vaikas valosi dantis šepetėliu ir dantų pasta 

pagal lytį, proc. 

2015 m. atlikto ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo metu buvo domėtasi apie vaikų burnos higieną. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad 8,2 proc. padaugėjo vaikų, kurie dantis valosi du kartus per dieną. Vieną kartą per dieną 

dantis šepetėliu valosi 42 proc. vaikų, 18,4 proc. vaikų dantis valosi ne kiekvieną dieną, o 15 tirtų vaikų dantų nesivalo 

niekada. Berniukų ir mergaičių dantų valymosi įpročiai nesiskiria – 2 kartus per dieną dantis valosi 37,2 proc. berniukų ir 

38,8 proc. mergaičių (p>0,05) (11, 12 pav.).  



1. Vaikai daugiausia priklausė pagrindinei fizinio ugdymo grupei (99,2 proc.). 

2. 2015 m. trečdaliui vaikų buvo nustatytas regos sutrikimas (29,2 proc.). Daugiausiai regos sutrikimų užregistruota Slengių mokyklos-
daugiafunciniame centre ir Plikių darželyje (69 ir 57 proc.). 

3. 2015 m. Klaipėdos rajono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose buvo nustatyta 16 laikysenos sutrikimų atvejų. Daugiausia 
laikysenos sutrikimų atvejų buvu užregistruota Slengių mokyklos-daugiafunkciniame centre – 8 atvejai.  

4. 2015 m. iš viso buvo nustatyta 10 skoliozės atvejų, daugiausia - Gargždų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis" (6 atvejai). 

5. Vaikų, turinčių kvėpavimo sistemos sutrikimų, 2015 m. užregistruota 10,1 proc. nuo visų pasitikrinusių sveikatą. Daugiausia kvėpavimo 
sistemos sutrikimų užregistruota Ketvergiuose (26 proc.). 

6. 2015 m. iš viso buvo užregistruota 7,1 proc. nervų sistemos sutrikimų atvejai. Daugiausia – po 22 proc. nervų sistemo sutrikimų atvejų buvo 
nustatyta Lapių darželyje, Girininkuose, Dituvos darželyje. 

7. 2015 m. ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse vaikų ugdymo įstaigose iš viso buvo užregistruoti 29 virškinimo sistemos sutrikimų atvejai. 
Daugiausia virškinimo sistemos sutrikimų atvejų buvo nustatyta Lapių darželyje (11 proc.). 

8. 2015 m. iš visų patikrintų, buvo nustatyti 22 kūno masės sumažėjimo atvejai. Daugiausia vaikų su sumažėjusia kūno mase buvo užfiksuota 
Ketvergiuose (9 proc.).  

9. 19 vaikų turi padidėjusią kūno masę nuo visų patikrintų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose. Daugiausia vaikų su padidėjusia kūno 
mase užfiksuota Šiūpariuose (6 proc.). 

10. 2015 m. Klaipėdos rajono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose 50,2 proc. vaikų turėjo nesveikus dantis. Daugiausia 
nesveikus dantis turėjo Pėžaičių ir Paslūžmio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai (84,6 ir 84,2 proc.). 

11. Ikimokyklinio amžiaus vaikų dantų priežiūros įpročiai vis dar nepakankamai geri, tačiau vaikų, kurie dantis šepetėliu ir pasta valo du kartus 
per dieną, padaugėjo - nuo 29,7 iki 37,9 proc.  

 

 

 

Apibendrinimas 


