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1. SVEIKATOS PATIKRINIMAI 

 

Pagal ikimokyklinių įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis, 2014 

metais sveikatą pasitikrino 99,5 proc. Klaipėdos rajono ikimokyklines įstaigas lankančių vaikų (2013 m. - 

98 proc. visų vaikų).  

Galima teigti, kad visi Klaipėdos rajono ikimokyklines įstaigas lankantys vaikai 2014 m. priklausė 

pagrindinei fizinio ugdymo grupei (98,3 proc.; penki vaikai priklausė parengiamajai fizinio ugdymo 

grupei, 4 vaikai – specialiajai fizinio ugdymo grupei). 

 

 2. SVEIKATOS SUTRIKIMAI 

 

2.1. Regos sutrikimai. 2014 m. 25,6 proc. vaikų buvo nustatytas regos sutrikimas (2013 m. – 19 

proc.). Daugiausiai regos sutrikimų užregistruota Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  ir Dovilų 

lopšelio-darželio „Kregždutė“ vaikams (32,8 ir 30,9 proc. pasitikrinusių), mažiausiai – Priekulės 

lopšelyje-darželyje ir Drevernos vaikų darželyje (apie 5 proc.).   

Pagrindinis regos sutrikimas – toliaregystė (ligos kodas H52.0), kuri dažniausiai, augant akiai, 

mažėja, ir paauglystėje vaikai tampa normaregiais.  

 
2 pav. Regos sutrikimai pagal ikimokyklines įstaigas 2013-2014 m., proc. 

 

 

2.2. Laikysenos sutrikimai ir skoliozė. 2013 m. Klaipėdos rajono ikimokyklinėse įstaigose buvo 

nustatytas vienas skoliozės atvejis ir trys laikysenos sutrikimų atvejai, o 2014 m.  – nei vieno skoliozės 

atvejo ir 5 laikysenos sutrikimai. 
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2.3. Kvėpavimo sistemos sutrikimai.  Vaikų, turinčių kvėpavimo sistemos sutrikimų, 2014 m. 

užregistruota 12,8 proc. nuo visų pasitikrinusių sveikatą (2013 m. – 10 proc.). Vaikai dažniausiai serga  

alerginė astma ir lėtiniu tonzilitu. Daugiausiai kvėpavimo sistemos sutrikimų užregistruota Gargždų 

lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikams (21,5 proc. pasitikrinusių), mažiausiai – Agluonėnų lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ vaikams (1,5 proc.; 2013 m.- 4 proc.). 

 
3 pav. Kvėpavimo sistemos sutrikimai pagal ikimokyklines įstaigas 2013-2014 m., proc. 

  

2.4. Nervų sistemos sutrikimai. Nervų sistemos sutrikimų 2014 m. Klaipėdos rajono 

ikimokyklinių įstaigų vaikams buvo užregistruoti 6,7 proc. (2013 m. - 5 proc.) nuo visų pasitikrinusių 

sveikatą. Dažniausiai užregistruojamos nervų sistemos problemos yra tarimo ir kalbos raidos sutrikimai. 

Daugiausiai nervų sistemos sutrikimų užregistruota Vėžaičių lopšelio-darželio vaikams (17,5 proc. 

pasitikrinusių), nei vieno atvejo – Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje (kaip ir 2013 m.) ir Drevernos vaikų 

darželyje.  

 
4 pav. Nervų sistemos sutrikimai pagal ikimokyklines įstaigas 2013-2014 m., proc. 
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2.5. Virškinimo sistemos sutrikimai. Klaipėdos rajono ikimokyklines įstaigas lankančių vaikų, 

turinčių virškinimo sistemos sutrikimų, užregistruota 1,9 proc. nuo visų pasitikrinusių sveikatą, t.y. 

mažiau nei 2013 m. (buvo 3 proc.). Didesnė dalis vaikų turinčių virškinimo sistemos sutrikimų 

užregistruota Vėžaičių lopšelyje-darželyje (4,9 proc.) ir Kretingalės lopšelyje-darželyje (3,9 proc. 

pasitikrinusių), nei vieno atvejo - Drevernos vaikų darželyje (kaip ir 2013 m.) ir Dovilų lopšelyje-

darželyje „Kregždutė“. 

 

5 pav. Virškinimo sistemos sutrikimai pagal ikimokyklines įstaigas 2013-2014 m., proc. 

 

2.6. Endokrininės sistemos sutrikimai. Klaipėdos rajone, kaip ir visoje šalyje, sparčiai daugėja 

vaikų susirgimų endokrininės sistemos ligomis. 2014 m. dažniausias endokrininės sistemos sutrikimas 

Klaipėdos rajone buvo nutukimas (ligos kodas E66), jis nustatytas keturiolikai ikimokyklinio amžiaus 

vaikų (2013 m. - aštuoniems).  
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2.6. Dantų ligos. Pagal 2014 m. suvestus sveikatos pažymėjimų duomenis, vaikai, kurie neturėjo 

ėduonies pažeistų ir plombuotų dantų, sudarė 48,1 proc. visų Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus 

vaikų. Vidutiniškai vienam Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus vaikui 2014 m. teko apie du 

ėduonies pažeistus dantis ir vieną plombuotą dantį.  

 

1 lent. Dantų būklė 2014 m. 
 Vaikai, pateikę formą 

Nr. 027-1/a su 

užpildyta odontologo 

dalimi (proc. nuo visų 

vaikų) 

Vaikai, neturintys 

ėduonies pažeistų, 

plombuotų dantų 

(proc.) 

Vienam vaikui tenka 

kariozinių, plombuotų 

dantų 

Sąkandžio 

patologija (proc.) 

K (k) P (p) Pavienių 

dantų 

Žandi- 

kaulio 

Iš viso 94,8 48,1 1,6 0,7 1,4 1,7 

Gargždų lopšelis-

darželis „Ąžuoliukas“ 

92,3 48,8 1,9 0,7 3,3 1,9 

Gargždų lopšelis-

darželis „Gintarėlis“ 

100 47,6 1,8 0,8 0,4 0,4 

Gargždų lopšelis-

darželis „Saulutė“ 

90,4 44,7 2 0,8 1,8 3,7 

Kvietinių mokykla-

darželis 

94,9 48,6 2,2 0,4 0 0 

Agluonėnų lopšelis-

darželis „Nykštukas“ 

86,6 44,8 1,5 0,4 0 0 

Dovilų lopšelis-darželis 

„Kregždutė“ 

98,4 42,6 2 0,8 1,6 3,3 

Drevernos vaikų darželis 100 62,5 0,9 0,5 0 0 

Kretingalės vaikų 

lopšelis-darželis 

98,7 71,1 0,6 0,3 1,3 2,6 

Priekulės vaikų lopšelis-

darželis 

98,5 57,6 1 0,3 0 0 

Vėžaičių lopšelis-

darželis 

94,2 36,7 1,7 1 1 3,1 

 

 

 

 

 


