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 Duomenys apie mokinių segamumą surinkti iš 
pažymų, pristatytų iš gydymo įstaigų, pateisinant 
praleistas dienas mokykloje, darželyje, taip pat norint 
pateikti rekomendacijas apie vaiko sveikatą.



Mokinių sveikatos statistinė analizė buvo 
atlikta iš Vaiko sveikatos pažymėjimų, kurie 
buvo pristatyti į Klaipėdos miesto savivaldybės 
„SAULUTĖS“ mokyklą-darželį iki 2018 m. 
liepos mėnesio.
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 Daugiausia susirgimų, tiek tarp ikimokyklinio, tiek 
priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų-kvėpavimo ir 
virškinimo sistemos sutrikimai.

 Infekcinės ligos:dominuoja sezono metu aktyviai pasireiškusi 
gripo infekcija. 

 Virškinimo sistemos: dominuoja virusiniai virškinimo sistemos 
sutrikimai.
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