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krau jo ty ri mus vai kui rei kė tų at
lik ti ne del siant. „Bet ko kiu at ve ju 
pa ste bė ję pa si kei tu sią vai ko svei
ka tos būk lę, tė vai tu ri ne del sdami 
kreip tis į šei mos gy dy to ją. Vai ku
čius, ser gan čius lė ti nė mis li go mis, 
to kio mis kaip bron chi nė ast ma ar 
kar dio lo gi nė pa to lo gi ja, mes ste
bi me nuo lat. Iš duo dant vai ko 
svei ka tos pa žy mą, rei kia at kreip ti 
dė me sį į lė ti nes li gas, ku rios įra šo
mos į vai ko svei ka tos pa žy mą“, – 
pa sak gy dy to jos, nuo to pri klau so, 
ar kū no kul tū ros pa mo ko se vai kas 
ga lės da ly vau ti vi su krū viu. O įvy
kus svei ka tos su tri ki mui mo kyk
los te ri to ri jo je, mo ky to jams bus 
leng viau su sio rien tuo ti, ką jie tu
rė tų da ry ti, pa vyz džiui, esant epi
lep si jos prie puo liui ar ūmiai aler
gi nei reak ci jai.

Ri zi kuo ja lai ku ne pas te bė ti
Kai ku rie tė ve liai gal būt vi lia
si, kad žie mą įsi siau tė jus ko ro
na vi ru sui per nykš čių moks lei
vių svei ka tos pa žy mų ga lio ji mas 
ga li bū ti dar kar tą pra tęs tas. Ta
čiau gy dy to jai pri me na: il gą lai ką 
pro fi lak tiš kai ne tik rin da mi vai kų 
svei ka tos tė vai ri zi kuo ja lai ku ne
pas te bė ti to kių svei ka tos su tri ki
mų, ku rių pa da ri niai ga li bū ti la
bai skau dūs. „Vai kai ne tik per 
ka ran ti ną pra lei do dau gy bę lai
ko prie kom piu te rių – jie daž nai 
lei džia die nas su iš ma niai siais te
le fo nais, plan še tė mis ir kom piu
te riais. Svar bu neuž leis ti re gos 
su tri ki mų, lai ku ko re guo ti re gą. O 
lai ku ne diag no zuo tas re gos su tri
ki mas ga li tap ti ne pa gy do mas“, – 
at krei pė dė me sį I.Dub ro va.

Ki tas daž nai nu sta to mas vai
kų svei ka tos su tri ki mas, ga lin tis 
tu rė tų liūd nų pa da ri nių – ne tai
syk lin ga lai ky se na ir su tuo su si ję 
stu bu ro iš kry pi mai. „Jie ga li lem

ti ki tus vi daus or ga nų sis te mos 
su tri ki mus. Tai ga li su kel ti dis
kom for tą, skaus mi nį sind ro mą. 
Apsk ri tai, į vai kų pro fi lak ti nį pa
tik ri ni mą ne tu ri bū ti žiū ri ma pro 
pirš tus. Juk gal būt vai kas tie siog 
ne si skun džia ar nie ko blo go ne
jau čia, ta čiau at li kę krau jo ir ki tus 
ty ri mus mes kar tais diag no zuo
ja me ir ne pa gy do mas li gas, ku rių 
pro gre sa vi mą svar bu stab dy ti“, – 
pa ste bė jo šei mos gy dy to ja.

Jai ant ri no R.Pa kut kie nėAlek
sė: „Lai ku pa ste bė jus lai ky se nos 
su tri ki mus, pra dė ju sį kryp ti stu
bu rą, tai ga li ma iš tai sy ti fi zi niais 
pra ti mais. To ne pra žiū rė ti yra 
la bai svar bu. Kai au gan tis vai kas 
nuo la tos sė di su si su kęs, jo lai
ky se na pa si da ro ydin ga, kryps
ta stu bu ras. Ir jei toks vai kas at
eis pas mus tik po ke le rių me tų, 
tu rė si me ne grįž ta mus pa da ri nius 
jo svei ka tai.“

Nei gia ma ka ran ti no įta ka
Gy dy to jos įvar di ja nei gia mą ka
ran ti no įta ką vai kų svei ka tai: po 
be veik tris mė ne sius tru ku sio 
nuo to li nio mo ky mo si su pras tė
jo jų re ga, nu sta to ma dar dau
giau ne tai syk lin gos lai ky se nos 
at ve jų. „Vi sa tai – il go sė dė ji mo 
prie kom piu te rių re zul ta tas. Ne
ma žai tė vų pa ste bi, kad vai kams 

pa varg da vo akys, at si ras da vo gal
vos skaus mai. To dėl mes dar kar
tą pri me na me, kad dir bant kom
piu te riu vai kams ypač svar bu kas 
va lan dą da ry ti 10–15 min. per
trau kas. Per jas jie tu rė tų ne tik 
at si trauk ti nuo kom piu te rio, bet 
ir bū ti fi ziš kai ak ty vūs: pa ju dė ti, 
pa da ry ti mankš te les, pa mankš
tin ti ir akis, pa kai to mis žiū rint tai 
į to lį, tai iš ar ti“, – ne sė dė ti vi są 
die ną vien prie kom piu te rio ra gi
no I.Dub ro va.

Tuo me tu R.Pa kut kie nėAlek
sė įvar di jo, kad per ka ran ti ną 
dau giau vai kų su si dū rė su psi
cho lo gi nė mis pro ble mo mis: „Dėl 
so cia li za ci jos, bend ra vi mo su 
bend raam žiais trū ku mo jie ta po 
la biau už si da rę, dirg les ni, liūd
nes ni, la biau lin kę į slo gias nuo
tai kas, me lan cho li ją. Mes į svei
ka tos pa žy mą ne ra šo me, ar vai kui 
rei kia psi cho lo go pa gal bos, ar ne, 
ta čiau pri me nu, kad vai kų psi
cho lo gai po lik li ni ko je dir ba.“

Esant rei ka lui, vai kų psi cho lo
go kon sul ta ci jos KMP tei kia mos 
ne mo ka mai, tam ne rei kia šei mos 
gy dy to jo siun ti mo – pa skam bi
nus į po lik li ni kos pa da li nio re
gist ra tū rą, ga li ma re gist ruo tis į 
vai kų psi cho lo go kon sul ta ci ją.

Vis dėl to R.Pa kut kie nėAlek sė 
įvar di jo ir tei gia mą ka ran ti no ša
lu ti nį efek tą: „Su ma žė jo pa ty čių. 
Vai kai nė jo į mo kyk lą, ku rios ap
lin ko je daž niau siai su jo mis su
si dur da vo.“

Šei mos gy dy to jos ra gi no tė vus 
pa da ry ti iš va das iš klai dų, ku rias 
jie gal būt pa da rė ka ran ti no me
tu, lai ku nea tit rauk da mi at ža
lų nuo kom piu te rių ar ne kom
pen suo da mi jiems bend ra vi mo 
su bend raam žiais. Ir, jei vėl bus 
įves tas nuo to li nis mo ky mas, tų 
klai dų ne kar to ti.

Pa tik ros siū lo nea ti dė lio ti
Jei dar že li nu kai ar moks lei viai 
ne kei čia ug dy mo įstai gos, šie met 
jų tė vai ne pri va lo pa teik ti nau jų 
svei ka tos pa žy mų rug sė jo pra
džio je – se nų jų pa žy mų ga lio ji
mas pra tęs tas iki gruo džio 31 d. 
Vis dėl to KMP šei mos gy dy to jos 
ra gi na tė vus vai kų vi zi to pas gy
dy to jus nea ti dė lio ti, jų svei ka tą 
pro fi lak tiš kai pa tik rin ti jau da
bar, ne lau kiant me tų pa bai gos.

„Mes ska ti na me moks lei vių 
svei ka tos pa tik ros ne pa lik ti pa
sku ti nei die nai, kad tai ne su kel
tų tė ve lių su vai kais ant plū džio 
pa sku ti nė mis me tų die no mis. 
Ži nant, kad šal ta sis me tų lai kas 
yra vi ru sų pe rio das, jo tik rai ne
rei kė tų lauk ti“, – ap si lan ky ti po
lik li ni ko je jau da bar ra gi no KMP 
Kal nie čių pa da li nio Šei mos svei
ka tos prie žiū ros sky riaus ve dė ja 
šei mos gy dy to ja Ive ta Dub ro va.

Ne rei kė tų pa mirš ti, kad vai ko 
svei ka tos pa žy ma yra neiš sa mi, 
jei jo je nė ra odon to lo go pa tik ros 
iš va dų. Vi zi to pas šį spe cia lis tą 
taip pat ne rei kė tų ati dė lio ti.

Ne vien ūgis ir svo ris
Dai na vos pa da li nio šei mos svei
ka tos prie žiū ros sky riaus vy res
nio ji or di na to rė, šei mos gy dy to ja 
Ri man tė Pa kut kie nėAlek sė pri
mi nė, kad dar že li nu ko ar moks
lei vio svei ka tos pa žy ma nė ra 
for ma lu mas. „Mes at lie ka me rei
kia mus ty ri mus, įver ti na me ūgį, 
svo rį ir at lie ka me ap žiū rą, esant 
rei ka lui ra šo me siun ti mus pas 
gy dy to jus spe cia lis tus. Ir tik at

li kus šią pa tik rą iš duo da me pa
žy mas, – pa sak gy dy to jos, dau
ge lis tė vų ži no, kad odon to lo gas 
vai kus prii ma iš ti sus me tus ir 
siun ti mo pas gy dy to ją odon to
lo gą ne rei kia, ta čiau rei kia mų 
siun ti mų pas gy dy to jus spe cia
lis tus tė ve liai pa pras tai pa pra
šo tik atė ję pa žy mos į mo kyk lą 
ar dar že lį. – Mes mo ko me tė vus, 
jog tam, kad vai kas pa tek tų pas 
oku lis tą, kar dio lo gą ar or to pe dą, 
ne rei kia lauk ti pro fi lak ti nės vai ko 
svei ka tos pa tik ros. Vai ko svei ka
tos būk le tu rė tų bū ti rū pi na ma
si ta da, kai at si ran da nu si skun
di mų ar ba yra pa skir ta gy dy to jo 
spe cia lis to kont ro lė.“

Paš ne ko vės žo džiais, jei vai kai 
pas šiuos spe cia lis tus lan ko si vi
sų me tų ei go je, gy dy to jų ap kro
va prieš rug sė jo 1ąją bū na ma
žes nė.

Prieš iš duo dant vai ko svei ka
tos pa žy mą, ma tuo ja mas ne vien 
ūgis ir svo ris. Tik ri na ma jo šir dies 
veik la, pul sas, ma tuo ja mas krau
jos pū dis, tik ri na ma re ga, lai ky se
na, esant rei ka lui at lie ka mi krau
jo ty ri mai. „Svei kiems vai kams 
krau jo ty ri mus at lik ti re ko men
duo ja ma kas dve ji me tai. Ta čiau, 
jei yra nu si skun di mų svei ka ta ar 
tam tik rų ri zi kos veiks nių, to
kių kaip ant svo ris ar ar ti miau
siems šei mos na riams bū din gos 
li gos, juos at lik ti re ko men duo ja
ma daž niau“, – prie žas tis vai kui 
daž niau ap si lan ky ti pas gy dy to
jus var di jo I.Dub ro va.

R.Pa kut kie nėAlek sė at krei
pė dė me sį, kad bū na at ve jų, kai 

Į vai kų svei ka tos pa tik ri ni mą  
ra gi na ne žiū rė ti for ma liai
Šie met prieš rug sė jo 1-ąją Kau no mies to 
po lik li ni ko je (KMP) nė ra to kios tė ve lių su 
vai kais ap gul ties kaip pa pras tai. Taip at si-
ti ko dėl ekst re ma lios si tua ci jos pra tę sus 
per nykš čių svei ka tos pa žy mų ga lio ji mą. 
Ta čiau gy dy to jai primena il gai ne dels
ti – vai kų svei ka tą pa tik rin ti da bar, kad 
to ne rei kė tų da ry ti įsi siau tė jus vi ru sams.
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Mes mo ko me tė vus, 
jog tam, kad vai kas 
pa tek tų pas oku lis
tą, kar dio lo gą ar or
to pe dą, ne rei kia 
lauk ti pro fi lak ti nės 
vai ko svei ka tos pa
tik ros.


