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Ligų paplitimas (0-17 m. 1000-čiui gyv.)

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacinis centras

0-17 m. sergančių asmenų skaičius 1000 gyv.
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacinis centras

Klaipėdos miesto 0-17 m. sergančių asmenų skaičiaus 
1000 gyv. dinamika

669,88 671,78 652,32 611,1 607,73
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Ryškesni pokyčiai:
- Kvėpavimo sist. ligos    (0,9 k.  )
- Virškinimo sist. ligos (0,85 k.   )
- Kraujotakos sist. ligos (1,3 k.    )
- Jungiamojo audinio ligos (1,1 k.   )



Dažniausios ligos
Organų sistemos pavadinimas Dažniausios ligos 

Kvėpavimo sistema Vazamotorinis ir alerginis rinitas

Astma

Gastritas

Tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos

Skeleto–raumenų sistema Skoliozė

Nenormali laikysena

Kifozė ir lordozė

Infekcinės ir parazitinės ligos Žarnyno infekcijos

Virškinimo sistema Burnos ertmės (ypač dantų) ligos

Įgimtos širdies pertvaros formavimosi ydos

Dvylikapirštės žarnos ligos

Kraujotakos  sistema Širdies ūžesiai ir širdies tonai

Neriaumatinės dviburio vožtuvo ydos

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacinis centras



Duomenų šaltinis yra Vaiko sveikatos pažymėjimai (Forma 027-1/a).

! 15,9 proc. visų pasitikrinusiųjų yra visiškai sveiki. Daugiausia visiškai 
sveikų mokinių yra 5-8 klasėse (16,3 proc.).

Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras



3 proc. visų mokinių turi antsvorį, o 1 proc. yra
nutukę. Iš jų didesnę dalį sudaro berniukai.

Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras



! Pagal fizinio ugdymo grupes didžiausią dalį nuo visų mokinių sudaro pagrindinę
fizinio ugdymo grupę turintys mokiniai (78,1 proc.). 

! Daugiausia mokinių, esančių parengiamojoje ir specialiojoje  fizinio ugdymo 
grupėse, yra 9-12 klasėse (29.2proc.). Šaltinis: Klaipėdos miesto  visuomenės sveikatos biuras



Klaipėdos TLK ASPĮ vaikų krūminių dantų dengimo 
silantinėmis medžiagomis finansavimo programos vykdymas

2009 m.
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Šaltinis: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa



Mokinių sveikatos duomenys

♦Duomenys renkami iš mokinių į mokyklą
pristatytų šeimos gydytojo užpildytų pažymų dėl 
ligos.

♦Pažymos apdorojamos, kad:
- būtų galima tiksliau sužinoti mokinių ligas bei 
jų priežastis;
- mokyklose vykdant ligų pirminę profilaktiką ir 
sveikos gyvensenos mokymą bei propagavimą, 
parinkti tikslesnes ir reikalingesnes priemones.



Sveikatą įtakojantys veiksniai
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Rizikos veiksniai ir kompleksinė (integruota) lėtinių
ligų kontrolė: bendri ir dauginiai ryšiai

RIZIKOS VEIKSNIAI LĖTINĖS LIGOS
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VĖŽIAI

LĖTINIS BRONCHITAS

KEPENŲ CIROZĖ

TULŽIES PŪSLĖS 
AKMENLIGĖ

OPINĖ SKRANDŽIO LIGA



Ką daryti?

♦Tėvai
♦Vaikai
♦Auklėtojai/mokytojai
♦Slaugytoja
♦Psichologas
♦Soc. darbuotojas
♦Gydytojai



Klaipėdos miesto savivaldybės 
sveikatos apsaugos paslaugų
kokybės gerinimo programa

Tikslai

♦ Gerinti Klaipėdos miesto gyventojų
sveikatą ir gyvenimo kokybę.

♦ Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą.

♦ Renovuoti savivaldybės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų patalpas.



Prioritetai
♦Narkomanijos, ŽIV/AIDS prevencija
♦Širdies ir kraujagyslių sistemos ligų

profilaktika
♦Saugios bendruomenės organizavimas ir 

užtikrinimas
♦Vaikų sveikatos gerinimas
♦Tuberkuliozės profilaktika
♦Onkologinių susirgimų profilaktika
♦Visuomenės informavimas sveikatos 

stiprinimo ir išsaugojimo klausimais



Priemonės (1)
♦ Švietimas:

Visuomenės švietimas per masines informavimo priemones 
(TV, radijo, spauda, internetas);
Prevenciniai renginiai mieste (šventės, akcijos, konkursai, 
varžybos, projektai);
Pirminė prevencija ugdymo įstaigose.

♦ Individualios konsultacijos 
(psichologas, soc. darbuotojas, 
darbo grupė „Pagalba jaunimui“, 
bendraamžis-bendraamžiui).

♦ Pagalbos ir informacijos teikimas:
„Vilties linija“;
VšĮ Psichikos sveikatos centro 

internetinė svetainė.



PSO Diena be tabako



MIESTO  KONKURSAS   
„SVEIKIAUSIA  KLASĖ“

Tikslas - propaguoti sveikos gyvensenos 
principus, skatinant moksleivių fizinį
aktyvumą, sveiką mitybą, nepakantumą
žalingiems įpročiams bei suteikiant žinių
apie sveiką gyvenimo būdą, Klaipėdos 
miesto  mokyklose.
Konkurso trukmė – mokslo metai.
Konkurse gali dalyvauti visų Klaipėdos 
bendrojo lavinimo bei profesinių
mokyklų klasės.



Konkursas „Sveikiausia klasė“



„Sveika pertrauka“



„Sveikatinimo mėnesiai“



♦ Alternatyvus 
užimtumas 

(vaikų vasaros stovyklos, 
socializacijos programos,
vaikų ir jaunimo klubai).

♦ Ankstyva diagnostika 
(testavimai dėl narkotikų vartojimo, dėl ŽIV, 
hepatitų, tuberkuliozės).

♦ Mokymai (specialistų, pedagogų, tikslinių grupių
asmenų).

♦ Tyrimai (narkomanijos monitoringas, ECAD 
programa „Europos jaunimas – narkomanijos 
prevencijos programa“).

Priemonės (2)



Priemonės (3)
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

Traumų profilaktika:
- žaidimai-mokymai vaikams „Būk saugus namuose“ (104 
susitikimai);
- susitikimai su tėvais (104 susitikimai, 2635 lankstinukai 
„Saugi namų aplinka“).

Sveikatos ugdymo stiprinimas:
- teoriniai ir praktiniai seminarai slaugytojoms („Vaikų
burnos ertmės sveikata“, „Vaikų asmens higienos įgūdžių
formavimas“).



Klaipėdos miesto visuomenės
sveikatos biuras

- inicijuoja, rengia ir dalyvauja 
susirinkimuose bei pasitarimuose su 
slaugytojomis;

- teikia reikalingą metodinę medžiagą; 

- pagal atskirus darželių pageidavimus 
skaito įvairiomis temomis paskaitas.



KAIP SUVALGYTI DRAMBLĮ?

Tik gabaliuką po gabaliuko!



AČIŪ!
roze.perminiene@klaipeda.lt

Tel.: (8 46) 39 60 70

?
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