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Miestas
Nors sveikatos pa
žymas dalis tėvų
vis dar vadina ne
reikalingu forma
lumu, medikai įsi
tikinę, kad kasme
tė vaikų profilak
tinė patikra – vie
na svarbiausių prie
monių besirūpi
nant vaiko sveikata.

Sklandu: šiandien užregistravus vaiką į profilaktinę apžiūrą, talono nereikės ilgai laukti.	

Vilmanto Raupelio nuotr.

Po vasaros ūgtelėję, bet ar sveikesni?
Ne tik formalumas

Rugpjūčiui skaičiuojant pasku
tines dienas, tėvai turėtų pasi
rūpinti ne tik kuprine, spalvotais
pieštukais ar sąsiuviniais, bet ir
sveikatos pažymomis, kurias į
ugdymo įstaigas būtina prista
tyti iki rugsėjo 15 d.
Klystate manydami, kad pa
starosios – taisyklių laikymasis,
neteikiant reikšmės esmei. Tiks
liau, dar vienas formalumas, rei
kalingas patekti į darželį ar vy
resnę mokyklos klasę. Sveikatos
pažymos, anot medikų, – tarsi
priminimas tėvams, kad gydymo
įstaigų slenkstį reikia minti ne tik
tada, kai suriečia skausmas.
„Kasmetė profilaktinė patik
ra padeda užbėgti lėtinei ligai ar
kitiems negalavimams už akių.
Kasdien matydami vaiką suau
gusieji gali nepastebėti žemyn
slystančio jo peties, – Kauno
miesto poliklinikos Šilainių pa
dalinio vaikų ligų gydytojos An
dželikos Panavienės įsitikinimu,
profilaktinė patikra – ne tik nau
da tėvams, bet ir nuorodos peda
gogams, kaip reikės dirbti naujai
siais mokslo metais. – Gydytojas
pažymi, kokią fizinio pajėgumo
grupę mokinys galės lankyti. Jei
mokinys turi sveikatos sutrikimų,
nurodo rekomendacijas dėl fizi
nio krūvio, regos, mitybos, veng
tinų alergenų ar pirmosios pagal
bos sergant lėtinėmis ligomis.“

virškinimo trakto, šlapimo takų,
judamojo aparato. Čiuopia limf
mazgius, apžiūri tonziles. Esant
nukrypimų nuo normos, vaikas
siunčiamas į atitinkamos sri
ties specialisto konsultaciją“, –
A.Panavienės teigimu, profil akti
nių tikrinimų metu kartais iškyla
problemos, kurių iki tol tėvai tie
siog nepastebėjo, – pablogėjęs
regėjimas, virškinimo sutriki
mai, netaisyklinga laikysena, šir
dies ūžesiai ar dar rimtesnės.
Profilaktinio sveikatos patik
rinimo metu neišvengiamas ir
vizitas pas odontologą. Apsi
lankymo metu specialistas įver
tina vaiko dantų būklę, sąkandį.
Anksčiau buvo reikalingas ir ty
rimas dėl kirmėlių sukeliamų li
gų, tačiau dabar jis atliekamas tik
vaikams, besiruošiantiems eiti į
darželius.
„Tėvai sugirdo vaikams vaistų
nuo kirmėlių ir patikra nebeten
ka prasmės“, – rankomis skėste
lėjo vaikų daktarė.

Profilaktinio patik
rinimo pažymos
galioja visus me
tus, tačiau mes re
komenduojame ne
delsti iki paskutinės
minutės.

Išsami patikra

Dėl moksleivio sveikatos pažy
mos reikia kreiptis į savo vaikų
ligų gydytoją įprastine tvarka.
Profilaktinio patikrinimo metu
matuojamas ūgis, svoris, krau
jospūdis, tikrinama rega, laiky
sena. Atliekami kraujo ir šlapimo
tyrimai. Jei pastarieji buvo dary
ti mažiau nei prieš metus ir ne
nustatyta pakitimų, tyrimų kar
toti nebūtina.
„Vaikų gydytojas, atlikdamas
profilaktinę patikrą, įvertina vi
sas sistemas: kvėpavimo, nervų,

Keičiasi tėvų įpročiai

Sveikatos pažymos tinka ne tik
darželiams ar mokykloms, bet ir
neformaliojo vaikų švietimo mo
kykloms, sporto būreliams ir sto
vykloms, todėl verta pasirūpinti
bent keliomis jų kopijomis. Kau
no miesto poliklinika jau prieš
porą metų pritaikė savo medi
cininės informacijos sistemas ir
teikia elektronines pažymas. De
ja, ne visos ugdymo įstaigos geba
jas atsidaryti ir naudoti. Šie me
tai paskutiniai, kai pažymos vis

Atsakomybė: anot A.Panavienės, tėvai neturėtų numoti ranka į vai

kų sveikatos patikrą.

dar spausdinamos – artimiausiu
metu liks tik elektroninės.
„Profilaktinio patikrinimo pa
žymos galioja visus metus, tačiau
mes rekomenduojame nedelsti
iki paskutinės minutės – sveika
tą pasitikrinti pasibaigus mokslo
metams ir džiaugtis ramia vasa
ra. Panašu, tai išgirsta vis dau
giau žmonių“, – besikeičiančiais
suaugusiųjų įpročiais džiaugė
si medikė.
A.Panavienei antrino Kau
no miesto poliklinikos Dainavos
padalinio vyresnioji registratūros
administratorė Ingrida Varnienė.
Esą anksčiau didžiausius srautus
gydymo įstaigų darbuotojams
tekdavo atremti besibaigiant va
sarai, o pastaruosius dvejus me
tus stebimi pokyčiai.
„Susivėlinusių visuomet bus,
tačiau anšlago, kuris būdavo
anksčiau rugpjūčio–rugsėjo mė
nesiais, nebėra. Tėvai darosi są
moningesni, o mes gerai organi
zuojame darbus“, – paklausta,
kaip greitai pas vaikų ligų gydy
toją patektų būsimas pirmokas,
kurio mama pamiršo apie priva

lomą sveikatos patikrą, I.Varnienė
tikino, kad ilgiausiai tektų palū
kėti iki savaitės. Sėkmės atveju –
dar tą pačią dieną. Pas gydytojus
specialistus eilės ilgesnės.
„Tai negalioja pirminės gran
dies specialistams, tarkim, odon
tologams. Pavasario pabaigoje
kiekvienam jų skiriame po ke
lias valandas profilaktinei vaikų
patikrai atlikti, todėl patekti pas
odontologą ilgai netrunka“, –
šyptelėjo vyresnioji registratū
ros administratorė.
Reikalingas sutikimas

Nors rūpintis vaikais – tėvų pa
reiga, mažieji, ypač vasaros me
tu, neretai pakliūva į senelių ran
kas. Pastarieji anūkus minkštais
patalais kamšo prieš miegą, į
sriubą deda daugiau grietinės
nei anuomet savo vaikams. Ne
retai su mažaisiais jie keliauja ir į
gydymo įstaigas dėl jau minėtos
sveikatos pažymos.
Atrodo viskas paprasta, ta
čiau ar tikrai taip yra? Pasirodo,
ne, nes tame pačiame įstatyme
juodu ant balto žymima, kad pa

cientui iki 16 metų medicinos pa
slaugos gali būti teikiamos tik su
jo atstovų sutikimu. Vaiko atsto
vai pagal įstatymą yra tėvai, bet
ne seneliai.
„Jei kalbame tiesiog apie at
vedimą – viskas gerai. Seneliai
atvesti anūkus į gydymo įstai
gą gali, o toliau susiduriame su
įstatymo vykdymo problemo
mis“, – nors ir skamba grėsmin
gai, situacija, anot vyriausiosios
teisės specialistės Renaldos Kab
lytės, tokia nėra.
Nors pareiga rūpintis vaikais
priklauso tėvams, jie gali pateik
ti sutikimą, kad asmuo, kuriuo jie
pasitiki, – seneliai, dėdės ir tetos,
pilnametystės sulaukę broliai ir
seserys ar net auklės, veikdami
išimtinai mažojo paciento ir tėvų
interesais, rūpintųsi jo sveikatos
reikalais – registruotų pas gydy
toją, atvestų į polikliniką, priimtų
sprendimus dėl reikalingų proce
dūrų, gautų informaciją apie pa
ciento sveikatos būklę. Sutikime
būtina nurodyti konfidencialios
informacijos suteikimo pagrindą,
naudojimo tikslą ir terminus, iki
kada šis sutikimas galioja. Be mi
nėto dokumento medikai neturi
teisės priimti mažojo paciento ir
juo labiau atlikti jam medicini
nius tyrimus ar kitas intervenci
nes procedūras.
„Įgaliojimai atstovauti tėvams
negali būti tvirtinami notariškai,
nes iš tėvų valdžios kylančios tei
sės ir pareigos yra asmeninės. Jos
negali būti perduotos įgyvendinti
kitiems asmenims. Nesvarbu, se
neliai, dėdės ar tetos tai būtų“, –
pabrėžė vyriausioji teisės specia
listė.
Šiuo metu Kauno miesto polik
linikoje jau yra parengta supap
rastinta sutikimo forma nepilna
mečių pacientų tėvams. Ji, anot
R.Kablytės, pacientų tėvų pasiti
kėjimą turintiems asmenims su
teiks daugiau galimybių pasirū
pinti mažųjų pacientų sveikatos
reikalais.

