
  

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

MOKINIŲ PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS 

Panevėžio  miesto  savivaldybės  visuomenės  sveikatos  biuras  primena  tėveliams,  kad  su

vaiku reikia apsilankyti pas šeimos medicinos paslaugas vaikams teikiantį savo šeimos ar vaikų ligų

gydytoją.  Vaikų  sveikata  profilaktiškai  privalo  būti  tikrinama  kasmet  Lietuvos  Respublikos

sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytu periodiškumu. Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma

027-1 /  a)  išduoda asmens sveikatos  priežiūros  įstaigos (prie  kurios  vaikas  yra  priregistruotas).

Tereikia apsilankyti pas savo šeimos ar vaikų ligų gydytoją. Vaiką iki 16 metų pas gydytoją turi

lydėti  vienas  iš  tėvų ar globėjų.  Sveikatos pažymėjimą moksleiviai  į  mokyklą turi  pristatyti  iki

rugsėjo 15 d. Vaiko sveikatos pažymėjimas turi būti išduodamas visiems vaikams nuo 0 iki 18 metų.

Pažymėjimas galioja vienus metus (pavyzdžiui, jei tėveliai vaiko sveikatą tikrino 2016 m. kovo 15

d., tai sveikatos pažyma galioja iki 2017 m. kovo 15 d.).

Privalomas  sveikatos  tikrinimas  labai  svarbus,  nes  padeda  diagnozuoti  ligas,  įvertinti

sveikatos  būklę.  Kiekvieno  apsilankymo  metu  gydytojai  pagal  vaiko  amžių  įvertina:  kalbą,

psichomotorinę raidą, regėjimą, klausą, atramos judamąjį aparatą, kraujo tyrimą, šlapimo tyrimą,

ūgį,  svorį,  elektrokardiogramą  (EKG),  arterinį  kraujospūdį  (AKS),  psichikos  sveikatos  būklę,

mitybos ir higienos įgūdžius, gliukozės kiekį kraujyje. Siekiant užtikrinti, kad bent kartą per metus

tėveliai nuvestų vaiką pas gydytoją odontologą dėl jo dantų ir sąkandžio būklės tikrinimo, 2013 m.

buvo patvirtinta tobulesnė Vaiko sveikatos pažymėjimo forma, kurios dalį turi užpildyti ir gydytojas

odontologas.  Jis  turi  įrašyti  dantų  ėduonies  (karieso)  pažeistų,  plombuotų  ir  iškritusių  (išrautų)

dantų  skaičių.  Jei  dar  mažam vaikui  nėra išdygusio nė vieno danties,  odontologas  turi  apie  tai

parašyti  pažymėjime.  Rekomenduotina  atvykti  pas  savo šeimos  gydytoją  jau  pasitikrinus  dantų

būklę.  Pažymėjime  turi  būti  užpildytos  visos  nurodytos  skiltys:  vaiko  ūgis,  svoris,  fizinio

išsivystymo  įvertinimas  ir  kūno  masės  indeksas,  taip  pat  kraujospūdis,  klausos  ir  regos  būklė,

individualios rekomendacijos dėl fizinio krūvio, alergenų ir kt.



PATARIMAI

 Nepalikite  vaiko  sveikatos  profilaktinio  patikrinimo  paskutinėms  dienoms  prieš  rugsėjį,

nuveskite vaiką pas gydytoją vasara išvengsite ilgo laukimo eilėse.

 Atsakingai  žiūrėkite  į  vaiko  profilaktinį  sveikatos  patikrinimą,  tai  gali  užkirsti  kelią

besivystančioms ligoms.

 Reikalaukite, kad būtų atlikti visi reikalingi tyrimai.

 Gavę pažymėjimą pasidomėkite ar visos pažymėjimo grafos yra užpildytos ir ar surašytos

rekomendacijos.

 Jei  gavote  nepilnai  užpildytą  pažymėjimą  ar  kilus  klausimams,  nebijokite  klausti  bei

išsamiai viską išsiaiškinkite, juk tai Jūsų vaiko sveikata.
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