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Duomenys apie susirgimus
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Klausos sistemos ligos
Regos sutrikimai
Virškinimo sistemos ligos

Nervų sistemos ligos
Skeleto - raumenų ligos
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Kvėpavimo takų
infekcijos
Infekciniai susirgimai

2017-2018 m. m. pirmąjį pusmetį vaikai daugiausiai sirgo ūmiomis kvėpavimo takų
infekcijomis, nustatyta 14 virškinimo sistemos susirgimų, 27 įvairūs sutrikimai, į
kuriuos įtrauktos įvairios traumos ir ligos, pažymos be diagnozių, bei 4 infekciniai
susirgimai. Kitų sistemų susirgimų užfiksuoti pavieniai atvejai.

Kvėpavimo sistemos susirgimų pasiskirstymas
pagal amžiaus grupes
0- 3 m. ("Viščiukai",
"Kačiukai",
"Pelėdžiukai", "Bitutės",
"Žiogeliai")
4-5 m. ("Boružėlės",
"Zuikučiai", "Ežiukai",
"Meškiukai")

5%

35%

6-7 m. ("Skruzdėliukai")
60%

Didžiausias sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis yra 0-3 m. amžiaus grupėje,
mažiausiai susirgimų užfiksuota 6-7 m. amžiaus grupėje.

Infekcinių susirgimų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes
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Rotavirusinė infekcija

0
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Vėjaraupiai

4-5 m. ("Boružėlės", "Zuikučiai", "Ežiukai", "Meškiukai")
0- 3 m. ("Viščiukai", "Kačiukai", "Pelėdžiukai", "Bitutės",
"Žiogeliai")

Pirmąjį šių mokslo metų pusmetį užfiksuoti 4 infekciniai susirgimai. 1 rotavirusinės
infekcijos atvejis 0-3 m. amžiaus grupėje. Tai oficialūs rodikliai užfiksuoti gydymo įstaigose,
tačiau šie skaičiai neatspindi tikrosios situacijos, kuomet virškinimo sistemos sutrikimai
gydomi neatliekant ligos sukėlėjo nustatymo. Taip pat neužfiksuoti atvejai, kai tėvai dėl
virškinimo sistemos sutrikimų nesikreipia į gydymo įstaigas.
Pirmąjį šių mokslo metų pusmetį užfiksuoti 3 vėjaraupių atvejai 4-5 m. amžiaus grupėje.
Galima tik pasidžiaugti, kad šios infekcijos protrūkį pavyko sustabdyti.

Išvados
I pusmetį vaikai sirgo 123 susirgimais daugiau, nei 20152016 m m. I pusmetį.
 Lyginant vaikų grupes, mažiausias sergamumas buvo 6- 7 m.
amžiaus grupėje, didžiausias sergamumas 0-3 m. amžiaus
grupėje.
 I pusmetį daugiausia vaikai sirgo ūmiomis kvėpavimo
sistemos ligomis.
 Nustatyta 14 virškinimo sistemos susirgimų.
 Užfiksuoti 4 infekciniai susirgimai.
 Vienam vaikui išduota 2,46 pažymos.


Rekomendacijos
Į grupes privaloma priimti tik sveikus
vaikus, o sunegalavusius izoliuoti iki tėvų
atvykimo. Būtina rytinė tėvų apklausa apie
vaiko sveikatą.
 Po ligos vaikus priimti tik su gydytojo
pažyma.
 Vėdinti patalpas ir kasdien 2 kartus šviesiu
paros metu vesti užsiėmimus gryname ore.
 Nepamiršti vaikų ir darbuotojų rankų
higienos svarbos.


