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Ugdytinių įstaigoje – 185

Pateiktos pilnos 2 dalių sveikatos pažymos – 180

*Sveikatos pažymos iš šeimos gydytojo 185/185

*Pažymos iš gydytojo-odontologo 180/185

Pateikta 

97,3%

Nepateikta

2.7%



Sveiki; 89, 48,1%  

Sveikatos sutrikimų 

turintys vaikai; 96, 51,9%

SVEIKŲ IR SVEIKATOS SUTRIKIMŲ 

TURINČIŲ VAIKŲ SANTYKIS



Sveikų vaikų skaičius pagal amžiaus 
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Sveiki Turintys sveikatos sutrikimų



Analizuoti sveikatos sutrikimai:

 Kvėpavimo sistemos;

 Regos;

Virškinimo sistemos

Nervų sistemos;

 Endokrininės sistemos ir medžiagų apykaitos, mitybos;

 Skeleto – raumenų sistemos ;

Alerginiai;

Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas.



Diagnozių pasiskirstymas pagal amžių
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Kvėpavimo sistemos sutrikimai

 J.45.9 Astma, nepatikslinta- 2

 J45.8 Mišri astma – 1

 J45.1 Nealerginė astma - 1

 Parengti individualūs pagalbos teikimo ugdymo 
įstaigoje planai ugdytinio savirūpai.



Regos sutrikimai

H52.0 Toliaregystė – 1.

Pritaikyta sėdėjimo vieta pagal gydytojo 

rekomendacijas.



Virškinimo sistemos sutrikimai

K21.9 Gastroezofaginio refliukso liga be 

ezofagito – 1.



Nervų sistemos sutrikimai

 F80.1 Kalbos išraiškos sutrikimas – 5;

 F80.0 Specifinis tarimo sutrikimas – 2;

 F82 Specifinis judesių raidos sutrikimas – 1; 

 F83 Mišrūs raidos sutrikimai – 2;

 F80.8 Kiti tarimo ir kalbos raidos sutrikimai – 1;

 F80.9 Nepatikslintas tarimo ir kalbos raidos 

sutrikimas – 1;

 R62.8 Kitas normalios fiziologinės raidos 

sutrikimas – 1;

 R47.8 Kiti ir nepatikslinti kalbos sutrikimai – 1;

 G71.9 Pirminiai raumenų sutrikimai, 

nepatikslinti – 1.

 “Rekomenduojama logoterapija” – 37.



Endokrininės sistemos ir medžiagų apykaitos, 

mitybos sutrikimai

Normalus kūno svoris – 104; 

Per mažas kūno svoris - 63;

Antsvoris – 13;

Nutukimas – 5.

Kineziterapijos ir judesio korekcijos  poreikis – 14.



Normalus

56,3%

Per mažas

34%

Antsvoris

7%

Nutukimas

2,7%

Ugdytinių kūno svoris

Normalus Per mažas Antsvoris Nutukimas



Skeleto – raumenų sistemos sutrikimai

M21.4 Plokščia pėda – 2;

Q66.5 Įgimta plokščia pėda – 1. 



Alerginiai susirgimai

Alergija maisto produktams – 10:

(Karvės pienas ir jo produktai, vištiena, kiaušiniai, 

raugintos daržovės, braškės, mėlynės, avietės, morkos, 

moliūgas, burokėliai, jautiena, kiaušinio baltymas, medus, 

riešutai, citrusiniai vaisiai, žolinės arbatos, kviečiai, rugiai, 

spelta (glitimas), miežiai, avižos, grikiai, ryžiai, gazuoti 

gėrimai, obuoliai )

Pritaikytas maitinimas ugdymo įstaigoje – 10.



Alerginiai susirgimai

L20.8 Atopinis dermatitas – 1;

L27.2 Suvalgyto maisto sukeltas

dermatitas – 2;

J30.3 Kitas alerginis rinitas – 2;

Z51.60 Alergenas, nepatikslintas – 1.



Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas

• 31 vaikui nustatytas kariesas

• 20 vaikų plombuoti dantys

• 2 vaikams ištraukti dantys



Sveikus dantis ir taisyklingą sąkandį turi 127 ugdytiniai iš 180 (70,5%);

Nesveikus dantis (karieso pažeistus, plombuotus, išrautus) turi 53 ugdytiniai iš 

180 (29,4%);

Žandikaulių ar pavienių dantų patalogiją turintys ugdydiniai yra 8 iš 180 

(4,4%).

Sveiki dantys ir 

žandikaulis; 70%
Nesveiki dantys; 

26%

Sąkandžio 

patalogija; 4,4%
Sveiki dantys ir žandikaulis Nesveiki dantys



Žandikaulių būklės įvertinimas. 

Sąkandis

173, 96,1%

1; 0,1%

7, 3,8%
Geras Pavienių dantų patalogija Žandikaulių patalogija
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Išvados

 Endokrininės sistemos ir medžiagų apykaitos, mitybos sutrikimų daugiausia: 

18 ugdytinių yra per didelio svorio (13 – antsvoris, 5 - nutukimas).

63 ugdytiniams yra per mažas kūno svoris

2021 metais per didelio svorio ugdytinių buvo 20.

 Antroje vietoje - Nervų sistemos sutrikimai

Logopedo pagalbos reikia 37 ugdytiniams. 

2021 metais buvo 39.

 Trečioje vietoje – alerginiai susirgimai:

10 ugdytinių yra alergiški maistui

2021 metais alergiškų vaikų skaičius – 11.



Išvados

Sveikus dantis ir taisyklingą sąkandį turi 127 
ugdytiniai iš 180 (70,5%). 
2021 metais buvo 70%

Nesveikus dantis (karieso pažeistus, 
plombuotus, išrautus) ar pataloginį sąkandį 
turi 53 ugdytiniai iš 180 (29,4%).
2021 metais buvo 30%

Kuo vyresnis vaikų amžius – tuo didesnis 
sugedusių, taisytų, išrautų dantų skaičius.



Rekomendacijos

Svarbu:

1. subalansuota ir vaiko amžių atitinkanti mityba;

2. pakankamas fizinio aktyvumo kiekis – buvimas 

gryname ore, mankštos su tėveliais namuose; 

3. dantų priežiūra – reguliarus dantų plovimas su 

tinkama pagal vaiko amžių dantų pasta ir 

šepetėliu, apsilankymai pas dantistą;


