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1. Profilaktiškai sveikatą pasitikrinę ir visiškai sveiki 
vaikai 

1 pav. Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika, ir kuri turi nors vieną sveikatos sutrikimą, 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusių). 



2. Vaikų sveikatos būklė

2 pav. Vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)



Regėjimo sutrikimai

3 pav. Regėjimo sutrikimų struktūra 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų) 



Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei 
laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur

4 pav. Simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių struktūra 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)) 



Įgimtos formavimosi ydos 

5 pav. Įgimtų formavimosi ydų struktūra 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų) 



Kvėpavimo sistemos sutrikimai

6 pav. Kvėpavimo sistemos sutrikimų struktūra 2018 m. (proc.) 



Lopšelio grupės vaikų sveikata 

7 pav. Lopšelio grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusių vaikų) 



Regėjimo sutrikimai

8 pav. Lopšelio grupės vaikų regėjimo sutrikimų struktūra 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų) 

100

Hipermetropija (toliaregystė)



Įgimtos formavimosi ydos

9 pav. Įgimtų formavimosi ydų struktūra 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)



Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei 
laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur 

10 pav. Lopšelio grupės vaikų simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių struktūra 2018 m. 
(proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų) 



Darželio grupės vaikų sveikatos būklė 

11 pav. Darželio grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusių vaikų) 



Regėjimo sutrikimai

12 pav. Darželio grupės vaikų regėjimo sutrikimų struktūra 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų) 



Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei 
laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur

13 pav. Darželio grupės vaikų simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių struktūra 2018 m.
(proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų) 



Įgimtos formavimosi ydos 

14 pav. Darželio grupės įgimtų formavimosi ydų struktūra 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų) 



Psichikos ir elgesio sutrikimai

15 pav. Darželio grupės psichikos ir elgesio ydų struktūra 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų vaikų)



Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų sveikatos būklė 

16 pav. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusių vaikų) 



Regėjimo sutrikimai

17 pav. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų regėjimo sutrikimų struktūra 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusių vaikų) 



Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei 
laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur

19 pav. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių struktūra 2018 m. 
(proc. nuo pasitikrinusių vaikų) 



Kvėpavimo sistemos sutrikimai

20 pav. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų kvėpavimo sistemos sutrikimų struktūra 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusių vaikų) 



3. Vaikų pasiskirstymas pagal kūno masės indekso 
įvertinimą 

21 pav. Vaikų pasiskirstymas pagal kūno masės indekso įvertinimą ir vaikų grupes 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų) 



4. Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo grupes 

22 pav. Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo grupes ir pagal vaikų grupes 2018 m. (proc. nuo pasitikrinusiųjų) 



5. Harmoningo ir neharmoningo vaikų augimo 
pasiskirstymas 

24 pav. Vaikų pasiskirstymas pagal augimo įvertinimą ir ikimokyklinio ugdymo grupes 

2018 m. (proc.)



IŠVADOS
• 2018 m. profilaktiškai sveikatą pasitikrino 99,2 proc. vaikų. 

• 2018 m. iš profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų, visiškai sveiki sudarė 13,8 proc. 
Didžiausia vaikų dalis, turinti nors vieną sveikatos sutrikimą, buvo darželio grupės vaikų. 

• 2018 m. kas antras vaikas (60 proc.) turėjo regėjimo sutrikimų, jų didžiausia procentinė dalis 
buvo tarp priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų. Diagnozuotų regėjimo sutrikimų atvejų 
struktūroje dominuoja toliaregystė (96,4 proc.) bei astigmatizmas (2,4 proc.). 

• 2018 m. (44,6 proc.) vaikų turėjo simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei 
laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur. Diagnozuotų šios sveikatos sutrikimų grupės 
struktūroje dominuoja gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūžesiai (90,3 proc.). 

• 2018 m. kas penktas vaikas (22,3 proc.) turėjo įgimtų formavimosi ydų, kurių didžiausia 
procentinė dalis buvo tarp lopšelio grupės vaikų. Diagnozuotų įgimtų formavimosi ydų procentinė dalis buvo tarp lopšelio grupės vaikų. Diagnozuotų įgimtų formavimosi ydų 
struktūroje dominuoja atvira arba išlikusi ovalioji anga (73,3 proc.) ir įgimta plokščia pėda (6,6 
proc.). 

• 2018 m. 10 proc. turėjo kvėpavimo sistemos sutrikimų, kurių didžiausia procentinė dalis buvo 
tarp priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų. Diagnozuotų kvėpavimo sistemos sutrikimų 
struktūroje dominuoja adenoidų hipertrofija (50 proc.) bei kiti alerginiai rinitai (27,9 proc.).

• 2018 m. 1,5 proc. vaikų turėjo antsvorio problemų. Didžiausia vaikų dalis, kuri turi antsvorio 
problemų, buvo priešmokyklinio ugdymo grupėje – 2 (1,5 proc.). Per mažą svorį turėjo 22,3 
proc. vaikų. 

• 2018 m. tik 2,1 proc. vaikų fizinio ugdymo veikloje dalyvavo su apribojimais (parengiamojo 
fizinio aktyvumo grupėje), kurių didžiausia dalis yra lopšelio grupėje. 

• 2018 m. 13,3 proc. vaikams nustatytas neharmoningas augimas. Didžiausią vaikų dalis, kuriai 
nustatytas neharmoningas augimas, buvo lopšelio grupėje (8,3 proc.). 



REKOMENDACIJOS

• Tausojant akis, itin svarbu reguliariai ilsėtis. Vaikams derėtų daugiau laiko 
praleisti lauke, aišku, ne su išmaniuoju telefonu rankoje. Buvimas lauke, 
dienos šviesoje bei žiūrėjimas į tolį ypač stiprina regėjimą ir atitolina arba 
padeda išvengti akių ligų.

• Augančiam vaiko organizmui reikia įvairių mikroelementų, vitaminų, 
kuriuos vaikai gauna kartu su maistu, todėl būtina užtikrinti, kad jiems 
būtų tiekiamas subalansuotas ir sveikas maistas. Taip išvengtume 
organizmo susilpnėjimo. Tėvai turėtų pasirūpinti subalansuota vaiko 
mityba ir jo mitybos įgūdžių ugdymu namuose.
organizmo susilpnėjimo. Tėvai turėtų pasirūpinti subalansuota vaiko 
mityba ir jo mitybos įgūdžių ugdymu namuose.

• Mažinti gyvensenos rizikos veiksnius, didelį dėmesį skiriant profilaktikai 
(tinkama higiena, mityba, fizinis aktyvumas darbo–poilsio režimas). 

• Būtina vaikų sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis, ypatingą dėmesį 
skiriant kvėpavimo takų sutrikimų profilaktikai: tinkamai aplinkai (žaidimų 
vieta, oro sąlygos, dulkių erkutės), pilnavertei mitybai.

• Reikia į sveikatinimo veiklas ir mokymus įtraukti ne tik vaikus, bet ir jų 
tėvelius.



www.facebook.com/biuras

Klaipėdos sveikatos biuras

www.sveikatosbiuras.lt

Taikos pr. 76, LT – 93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 23 47 96

El. paštas: visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
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