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Ne tik for ma lu mas
Rugp jū čiui skai čiuo jant pa sku
ti nes die nas, tė vai tu rė tų pa si
rū pin ti ne tik kup ri ne, spal vo tais 
pieš tu kais ar są siu vi niais, bet ir 
svei ka tos pa žy mo mis, ku rias į 
ug dy mo įstai gas bū ti na pri sta
ty ti iki rug sė jo 15 d.

Klys ta te ma ny da mi, kad pa
sta ro sios – tai syk lių lai ky ma sis, 
ne tei kiant reikš mės es mei. Tiks
liau, dar vie nas for ma lu mas, rei
ka lin gas pa tek ti į dar že lį ar vy
res nę mo kyk los kla sę. Svei ka tos 
pa žy mos, anot me di kų, – tar si 
pri mi ni mas tė vams, kad gy dy mo 
įstai gų slenks tį rei kia min ti ne tik 
ta da, kai su rie čia skaus mas.

„Kas me tė pro fi lak ti nė pa tik
ra pa de da už bėg ti lė ti nei li gai ar 
ki tiems ne ga la vi mams už akių. 
Kas dien ma ty da mi vai ką suau
gu sie ji ga li ne pas te bė ti že myn 
slys tan čio jo pe ties, – Kau no 
mies to po lik li ni kos Ši lai nių pa
da li nio vai kų li gų gy dy to jos An
dže li kos Pa na vie nės įsi ti ki ni mu, 
pro fi lak ti nė pa tik ra – ne tik nau
da tė vams, bet ir nuo ro dos pe da
go gams, kaip rei kės dirb ti nau jai
siais moks lo me tais. – Gy dy to jas 
pa žy mi, ko kią fi zi nio pa jė gu mo 
gru pę mo ki nys ga lės lan ky ti. Jei 
mo ki nys tu ri svei ka tos su tri ki mų, 
nu ro do re ko men da ci jas dėl fi zi
nio krū vio, re gos, mi ty bos, veng
ti nų aler ge nų ar pir mosios pa gal
bos ser gant lė ti nė mis li go mis.“

Iš sa mi pa tik ra
Dėl moks lei vio svei ka tos pa žy
mos rei kia kreip tis į sa vo vai kų 
li gų gy dy to ją įpras ti ne tvar ka. 
Pro fi lak ti nio pa tik ri ni mo me tu 
ma tuo ja mas ūgis, svo ris, krau
jos pū dis, tik ri na ma re ga, lai ky
se na. At lie ka mi krau jo ir šla pi mo 
ty ri mai. Jei pa sta rie ji bu vo da ry
ti ma žiau nei prieš me tus ir ne
nus ta ty ta pa ki ti mų, ty ri mų kar
to ti ne bū ti na.

„Vai kų gy dy to jas, at lik da mas 
pro fi lak ti nę pa tik rą, įver ti na vi
sas sis te mas: kvė pa vi mo, ner vų, 

virš ki ni mo trak to, šla pi mo ta kų, 
ju da mo jo apa ra to. Čiuo pia limf
maz gius, ap žiū ri ton zi les. Esant 
nu kry pi mų nuo nor mos, vai kas 
siun čia mas į ati tin ka mos sri
ties spe cia lis to kon sul ta ci ją“, – 
A.Pa na vie nės tei gi mu, pro fi lak ti
nių tik ri ni mų me tu kar tais iš kyla 
pro ble mos, ku rių iki tol tė vai tie
siog ne pas te bė jo, – pa blo gė jęs 
re gė ji mas, virš ki ni mo su tri ki
mai, ne tai syk lin ga lai ky se na, šir
dies ūže siai ar dar rim tes nės.

Pro fi lak ti nio svei ka tos pa tik
ri ni mo me tu neiš ven gia mas ir 
vi zi tas pas odon to lo gą. Ap si
lan ky mo me tu spe cia lis tas įver
ti na vai ko dan tų būk lę, są kan dį. 
Anks čiau bu vo rei ka lin gas ir ty
ri mas dėl kir mė lių su ke lia mų li
gų, ta čiau da bar jis at lie ka mas tik 
vai kams, be si ruo šian tiems ei ti į 
dar že lius.

„Tė vai su gir do vai kams vais tų 
nuo kir mė lių ir pa tik ra ne be ten
ka pra smės“, – ran ko mis skės te
lė jo vai kų dak ta rė.

Kei čia si tė vų įpro čiai
Svei ka tos pa žy mos tin ka ne tik 
dar že liams ar mo kyk loms, bet ir 
ne for ma lio jo vai kų švie ti mo mo
kyk loms, spor to bū re liams ir sto
vyk loms, to dėl ver ta pa si rū pin ti 
bent ke lio mis jų ko pi jo mis. Kau
no mies to po lik li ni ka jau prieš 
po rą me tų pri tai kė sa vo me di
ci ni nės in for ma ci jos sis te mas ir 
tei kia elekt ro ni nes pa žy mas. De
ja, ne vi sos ug dy mo įstai gos ge ba 
jas at si da ry ti ir nau do ti. Šie me
tai pa sku ti niai, kai pa žy mos vis 
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Po va sa ros ūg te lė ję, bet ar svei kes ni?

Nors svei ka tos pa
žy mas da lis tė vų 
vis dar va di na ne
rei ka lin gu for ma
lu mu, me di kai įsi
ti ki nę, kad kas me
tė vai kų pro fi lak
ti nė pa tik ra – vie
na svar biau sių prie
mo nių be si rū pi
nant vai ko svei ka ta.
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dar spaus di na mos – ar ti miau siu 
me tu liks tik elekt ro ni nės.

„Pro fi lak ti nio pa tik ri ni mo pa
žy mos ga lio ja vi sus me tus, ta čiau 
mes re ko men duo ja me ne dels ti 
iki pa sku ti nės mi nu tės – svei ka
tą pa si tik rin ti pa si bai gus moks lo 
me tams ir džiaugtis ra mia va sa
ra. Pa na šu, tai iš girs ta vis dau
giau žmo nių“, – be si kei čian čiais 
suau gu sių jų įpro čiais džiau gė
si me di kė.

A.Pa na vie nei ant ri no Kau
no mies to po lik li ni kos Dai na vos 
pa da li nio vy res nio ji re gist ra tū ros 
ad mi nist ra to rė Ing ri da Var nie nė. 
Esą anks čiau di džiau sius srau tus 
gy dy mo įstai gų dar buo to jams 
tek da vo at rem ti be si bai giant va
sa rai, o pa sta ruo sius dve jus me
tus ste bi mi po ky čiai.

„Su si vė li nu sių vi suo met bus, 
ta čiau anš la go, ku ris bū da vo 
anks čiau rugpjūčio–rugsėjo mė
ne siais, ne bė ra. Tė vai da ro si są
mo nin ges ni, o mes ge rai or ga ni
zuo ja me dar bus“, – pa klaus ta, 
kaip grei tai pas vai kų li gų gy dy
to ją pa tek tų bū si mas pir mo kas, 
ku rio ma ma pa mir šo apie pri va

lo mą svei ka tos pa tik rą, I.Var nie nė 
ti ki no, kad il giau siai tek tų pa lū
kė ti iki sa vai tės. Sėk mės at ve ju – 
dar tą pa čią die ną. Pas gy dy to jus 
spe cia lis tus ei lės il ges nės.

„Tai ne ga lio ja pir mi nės gran
dies spe cia lis tams, tar kim, odon
to lo gams. Pa va sa rio pa bai go je 
kiek vie nam jų ski ria me po ke
lias va lan das pro fi lak ti nei vai kų 
pa tik rai at lik ti, to dėl pa tek ti pas 
odon to lo gą il gai ne trun ka“, – 
šyp te lė jo vy res nio ji re gist ra tū
ros ad mi nist ra to rė.

Rei ka lin gas su ti ki mas
Nors rū pin tis vai kais – tė vų pa
rei ga, ma žie ji, ypač va sa ros me
tu, ne re tai pa kliū va į se ne lių ran
kas. Pas ta rie ji anū kus minkš tais 
pa ta lais kam šo prieš mie gą, į 
sriu bą de da dau giau grie ti nės 
nei anuo met sa vo vai kams. Ne
re tai su ma žai siais jie ke liau ja ir į 
gy dy mo įstai gas dėl jau mi nė tos 
svei ka tos pa žy mos.

At ro do vis kas pa pras ta, ta
čiau ar tik rai taip yra? Pa si ro do, 
ne, nes ta me pa čia me įsta ty me 
juo du ant bal to žy mi ma, kad pa

cien tui iki 16 me tų me di ci nos pa
slau gos ga li bū ti tei kia mos tik su 
jo at sto vų su ti ki mu. Vai ko at sto
vai pa gal įsta ty mą yra tė vai, bet 
ne se ne liai.

„Jei kal ba me tie siog apie at
ve di mą – vis kas ge rai. Se ne liai 
at ves ti anū kus į gy dy mo įstai
gą ga li, o to liau su si du ria me su 
įsta ty mo vyk dy mo pro ble mo
mis“, – nors ir skam ba grės min
gai, si tua ci ja, anot vy riau sio sios 
tei sės spe cia lis tės Re nal dos Kab
ly tės, to kia nė ra.

Nors pa rei ga rū pin tis vai kais 
pri klau so tė vams, jie ga li pa teik
ti su ti ki mą, kad as muo, ku riuo jie 
pa si ti ki, – se ne liai, dė dės ir te tos, 
pil na me tys tės su lau kę bro liai ir 
se se rys ar net auk lės, veik da mi 
išim ti nai ma žo jo pa cien to ir tė vų 
in te re sais, rū pin tų si jo svei ka tos 
rei ka lais – re gist ruo tų pas gy dy
to ją, at ves tų į po lik li ni ką, priim tų 
spren di mus dėl rei ka lin gų pro ce
dū rų, gau tų in for ma ci ją apie pa
cien to svei ka tos būk lę. Su ti ki me 
bū ti na nu ro dy ti kon fi den cia lios 
in for ma ci jos su tei ki mo pa grin dą, 
nau do ji mo tiks lą ir ter mi nus, iki 
ka da šis su ti ki mas ga lio ja. Be mi
nė to do ku men to me di kai ne tu ri 
tei sės priim ti ma žo jo pa cien to ir 
juo la biau at lik ti jam me di ci ni
nius ty ri mus ar ki tas in ter ven ci
nes pro ce dū ras.

„Įga lio ji mai at sto vau ti tė vams 
ne ga li bū ti tvir ti na mi no ta riš kai, 
nes iš tė vų val džios ky lan čios tei
sės ir pa rei gos yra as me ni nės. Jos 
ne ga li bū ti per duo tos įgy ven din ti 
ki tiems as me nims. Nes var bu, se
ne liai, dė dės ar te tos tai bū tų“, – 
pa brė žė vy riau sio ji tei sės spe cia
lis tė.

Šiuo me tu Kau no mies to po lik
li ni ko je jau yra pa reng ta su pap
ras tin ta su ti ki mo for ma ne pil na
me čių pa cien tų tė vams. Ji, anot 
R.Kab ly tės, pa cien tų tė vų pa si ti
kė ji mą tu rin tiems as me nims su
teiks dau giau ga li my bių pa si rū
pin ti ma žų jų pa cien tų svei ka tos 
rei ka lais.

Pro fi lak ti nio pa tik
ri ni mo pa žy mos 
ga lio ja vi sus me
tus, ta čiau mes re
ko men duo ja me ne
dels ti iki pa sku ti nės 
mi nu tės.


