SVEIKAS
VAIKAS

Vaiko sveikata yra fizinės, psichinės, intelektinės, socialinės ir
emocinės gerovės būsena, o ne tik
ligos ar negalios nebuvimas. Sveiki
vaikai gyvena šeimose, aplinkoje ir
bendruomenėse, kurios suteikia jiems
galimybę išnaudoti visą savo vystymosi potencialą. Saugumas ir meilė turėtų
būti šeimos gyvenimo pagrindas.

VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Vaikų sveikatos priežiūra apima
reguliariai pasikartojančius
sveikatos patikrinimus pas
šeimos gydytoją ar gydytoją
pediatrą, chirurgą, odontologą,
reikalui esant pas psichologą,
taip pat skiepus. Vaiko sveikatos
priežiūra pirmaisiais gyvenimo
metais yra daugiau stebimoji
ir prevencinė, kai yra vertinami
ﬁziologiniai parametrai, svoris,
ūgis, reﬂeksai, klausa, rega, galimi
raidos nukrypimai, suplanuojami
ir atliekami būtini skiepai. Pirmą
naujagimių mėnesį atliekami
vizitai namuose ir reikalui esant
gydymo įstaigoje.
Pirmą pusmetį kas mėnesį
vaikutį apžiūri šeimos gydytojas
ar pediatras, o or topedo
traumatologo konsultacijos
skiriamos pagal poreikį. Šiuo
laikotarpiu skatinamas natūralus
maitinimas, atliekama rachito
profilaktika. Svarbu vaiko
saugumas, tėvų ir vaikų santykiai.
Trečią ir šeštą mėnesį vertinama
vaiko psichomotorinė raida.
Vykdomas būtinų skiepų planas.
Antrą pusmetį konsultacijos
kas trys mėnesiai pas šeimos

gydytoją ar pediatrą, odontologo
apžiūra.
Antraisiais gyvenimo metais
iki pusantrų metų maždaug
kas 3 mėnesiai vaiką apžiūri
šeimos gydytojas ar gydytojas
pediatras, odontologas. Vėliau
vaiko sveikata tikrinama kartą
per metus, vykdomas reikalingų
skiepų planas, teikiama
informacija apie vaiko sveikatos
stebėseną, ugdymą, sveikatos
profilaktiką. Geriausias vaiko
sveikatos priežiūros patarėjas
yra jūsų šeimos gydytojas ir
pediatras.

GEROS VAIKO FIZINĖS
SVEIKATOS PAGRINDAI
Maistingas maistas
Tinkamas miegas
Pratimai, gerinantys vaiko
vystymąsi
Skiepai
Saugi gyvenamoji aplinka

GEROS VAIKO PSICHINĖS
SVEIKATOS PAGRINDAI
Besąlyginė meilė iš šeimos
Pasitikėjimas savimi ir aukšta
savivertė
Galimybė žaisti su kitais vaikais
Tinkamas mokymas ir disciplina

VAIKO PSICHOMOTORINĖS
RAIDOS STEBĖSENA. KAS TAI?
Vaiko vystymasis įvairiais amžiaus
laikotarpiais skiriasi. Tačiau paprastai
jau trijų mėnesių mažylis laiko galvutę
gulėdamas ant pilvuko, šypsosi
kalbinamas, šešių mėnesių nustato,
iš kur sklinda garsai, paima paduotą
žaisliuką, gali persiversti nuo nugaros
ant pilvo. Devynių mėnesių vaikutis
taria skiemenis, savarankiškai sėdi,
ima daiktus abiem rankomis, stojasi
prilaikomas, stovėdamas tvirtai remiasi
kojomis. Dvyliktą mėnesį jau ropoja,
eina laikomas ar pasilaikydamas,
reaguoja pašauktas vardu, taria
pavienius skiemenis ir žodžius, ima
maistą rankutėmis ir valgo.

UGDYKITE VAIKŲ
PASITIKĖJIMĄ SAVIMI IR
SAVIVERTĘ
Girkite vaikus, tiek pradedant
vaikščioti, tiek mokantis naujų
žaidimų ar užsiimant kita veikla.
Pritarkite jiems besišypsodami
ir dažnai su jais kalbėkite. Būkite

aktyvūs jų veiklos dalyviai.
Jūsų dėmesys padeda ugdyti jų
pasitikėjimą savimi ir savigarbą.
Nustatykite realius tikslus,
kurie atitiktų jų ambicijas ir
gebėjimus.
Būkite sąžiningi – neslėpkite savo
nesėkmių nuo savo vaikų. Jiems
svarbu žinoti, kad visi klystame ir
kad suaugusieji nėra tobuli.
Venkite sarkastiškų pastabų –
jei vaikas pralaimi žaidimą arba
neišlaiko testo, išsiaiškinkite,
kaip jis jaučiasi. Vaikai gali
nusiminti ir jiems gali prireikti
nuoširdaus pokalbio. Vėliau, kai
jie bus pasiruošę, pasikalbėkite ir
pasiūlykite sprendimo būdą.
Skatinkite vaikus – ne tik
stengtis padaryti viską, ką gali,
bet ir mėgautis procesu. Nauji
užsiėmimai moko mažuosius
komandinio darbo, savivertės ir
naujų įgūdžių.

SKATINKITE VAIKUS ŽAISTI

PASIŪLYMAI DĖL DISCIPLINOS

Vaikams žaisti tiesiog smagu.
Tačiau žaidimo laikas jų
vystymuisi yra toks pat svarbus
kaip maistas ir gera priežiūra.
Geras, ištvermę ugdantis
žaidimas, apimantis bėgimą ir
šaukimą, yra ne tik smagus, bet
ir padeda vaikams būti ﬁziškai ir
protiškai sveikiems.

Rodykite gerą pavyzdį. Negalite
tikėtis iš vaiko savikontrolės ir
savidisciplinos, jei nepraktikuojate
tokio elgesio.

Vaikams reikia žaidimų draugų.
Žaisdami su kitais vaikai atranda
savo stipriąsias ir silpnąsias
puses, išmoksta sutar ti.
Apsvarstykite galimybę rasti
gerą vaikų užsiėmimų programą,
vietinius bendruomenės centrus,
mokyklas.

Nurodykite vaikams priežastis,
kodėl juos drausminate ir kokie
gali būti jų veiksmų padariniai.

Tėvai gali būti puikūs žaidimų
draugai. Žaidimai ar spalvinimas
su vaiku suteikia puikią galimybę
pasidalyti idėjomis ir kartu
praleisti laiką ramioje aplinkoje.
Žaiskite savo malonumui.
Mokykite vaiką, kad laimėti nėra
taip svarbu, kaip dalyvauti ir
mėgautis veikla.
Tegul televizorius nebūna jūsų
vaikų auklė! Būkite atidūs ir
rinkdamiesi televizijos laidas
vaikams. Kai kurios laidos gali būti
ir edukacinės, ir pramoginės.

Kritikuokite elgesį, o ne vaiką.
Derėtų sakyti: „Tai buvo blogas
dalykas, kurį padarei.“, o ne „Tu esi
blogas berniukas ar mergaitė.“

Kalbėkite apie savo jausmus.
Mes visi kartkartėmis netenkame
kantrybės. Svarbu pasikalbėti
apie tai, kas atsitiko ir kodėl esate
piktas. Atsiprašykite, jei klydote!
Atminkite, kad tikslas yra ne
kontroliuoti vaiką, o išmokyti jį
susivaldyti.
Jei jūsų vaikai turi baimių, kurios
neišnyksta ir turi įtakos jo elgesiui,
pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas
juos gąsdina. Būkite mylintys,
kantrūs ir raminantys, o ne kritiški.
Atminkite: baimė vaikui gali būti
labai tikra.

VAIKO MIEGAS
Daugumai vaikų nuo 1 iki 2 metų
reikia maždaug 11–14 valandų
miego per dieną.
Jūsų 1–2 metų vaikas turėtų
miegoti saugioje lovelėje.
Pirmus metus antklodės
nerekomenduojamos, nes gali
kilti staigios kūdikių mirties
sindromo rizika. Tačiau tokiame
amžiuje į vaiko lovelę galima įdėti
lengvą antklodę.
Nedėkite į lovelę itin didelių
minkštų žaislų. Neduokite
daiktų su virvelėmis ar raiščiais
– jie gali apsivynioti aplink jūsų
kūdikio kaklą. Atkreipkite dėmesį
į netoliese esančius daiktus,
kuriuos vaikas gali pasiekti
stovėdamas lovelėje.

VIZITAI PAS GYDYTOJUS,
SKIEPAI
Va i k u č i u i l a b a i s v a r b ū s
nuolatiniai proﬁlaktiniai sveikatos
patikrinimai. Vizitų metu galima
palyginti vaiko vystymąsi,
atliekant tyrimus sužinoti, ar
vaikutis gauna visavertę mitybą
ir ar nėra vitaminų trūkumo.
Kūdikiai gimsta apsaugoti nuo
kai kurių ligų, nes motinos prieš
gimimą perduoda jiems antikūnų
(baltymų, kuriuos organizmas
gamina kovoti su ligomis).
Žindomi kūdikiai ir toliau gauna
daugiau antikūnų su motinos
pienu. Tačiau abiem atvejais
apsauga yra laikina.
Skiepai yra būdas sukurti apsaugą
nuo ligų.

KODĖL MANO MAŽYLIS
PABUNDA NAKTĮ?
Jūsų mažylis gali pabusti naktį dėl
diskomforto, pvz., dantų dygimo
skausmo ar ligos, kartais taip gali
nutikti dėl išsiskyrimo nerimo:
„Kur mama? Kur tėtis?“
Sapnai ir košmarai gali paveikti
mažus vaikus, nes jiems sunku tai
atskirti nuo realybės. Atkreipkite
dėmesį į knygas, kurias vaikas
mato prieš miegą, – gal nerimą
kelia jų turinys. O gal jūsų vaikui
tiesiog nepatogu? Apsvarstykite
galimybę įsigyti tokį daiktą, kuris
padėtų nuraminti.
Laikas, praleistas prie televizoriaus ar kompiuterio, gali sutrikdyti vaiko miegą.
Tai yra viena iš priežasčių,

kodėl sveikatos eksper tai
rekomenduoja ne tik apriboti
laiką prie ekranų, ypač artėjant
miegui, bet ir nelaikyti prietaisų
vaiko miegamajame.
Naktį vaikai dažnai nustumia
apklotėlius ir jiems pasidaro per
vėsu. Tad šaltesniais mėnesiais
galbūt vertėtų aprengti vaiką
šiltesne pižama.

SAUGI APLINKA
1–2 metų mažyliai tiesiogine prasme ieško naujų nuotykių. Jie mokosi
kalbėti, vaikščioti ir bėgioti, kartu tvirtinti savo nepriklausomybę. Daugeliui
šios amžiaus grupės vaikų „lauke“
ir „žaisti“ tampa įprastu prašymu.
Jūs, kaip tėvai, turite pasirūpinti, kad
jūsų mažylis būtų saugus. Priežiūra ir
saugos priemonės tiek namuose, tiek
išorėje, pvz., vartai ir elektros lizdų
apsaugos, yra svarbios. Tačiau taip
pat būtina leisti savo mažyliui tyrinėti
ir mėgautis įvairia aplinka.

IDĖJOS TYRINĖTI NAMUOSE

1.

Šiame etape vaikai išmoksta
atpažinti save paveikslėliuose ar
veidrodžiuose. Saugiai pastatykite
veidrodį akių lygyje ir leiskite vaikui
apžiūrėti savo veidą. Paklauskite: „Kur
tavo nosis?“ arba „Ar gali išsižioti?“
Mažiems vaikams taip pat patinka
mėgdžioti kitų elgesį. Pabandykite
žaisti ﬁzinius ar žodinius imitacinius
žaidimus.

2.

Žemas spinteles namuose
paverskite tyrinėjimo lentynomis su
daiktais, kuriuos vaikas gali paimti.

Rinkitės tik vaikams saugius dalykus ir
būtinai vaiką prižiūrėkite.

3. Maži vaikai mėgsta viską liesti.

Tokiam žaidimui tiks vyniojamasis ar
vaškinis popierius arba tekstūruoti
žaislai.

4.

Turėkite buitinę žaislų dėžutę.
Tam puikiai pritaikysite ne tik tikrus
žaislus, bet ir namų ruošos reikmenis,
pvz., švarias kempines ar šepečius,
taip pat žaislinius telefonus be laidų,
plastikinius indus su dangteliais –
beveik viską, ką galite sukrauti, užpildyti
ir ištuštinti.

5.

Daugelis mažylių mėgsta lipti
laiptais – lipkite aukštyn ir žemyn
kartu. Atsižvelgdami į vaiko amžių
ir sugebėjimus, mokykite vaikutį
vaikščioti atbulomis arba ant kojų pirštų
galų. Imituokite gyvūnus (vaikščiokite
kaip pingvinas, šokinėkite kaip kengūra)
arba šokite pagal muziką.

KAIP IŠVENGTI VAIKŲ
TRAUMŲ
Kūdikiai ir tik pradėję vaikščioti vaikai
gali netikėtai nukentėti ir patirti traumas
bei sužeidimus. Būtina apgalvotai
pasirūpinti, kad tai nenutiktų.

1.

Pasirūpinkite kūdikio sauga
lovelėje, vežimėlyje, kėdutėje. Niekada
negalima palikti vaiko vieno ant
vystymo stalelio. Neduokite smulkių
detalių turinčių žaisliukų.

2.

Vaikštančio vaiko niekada
nepalikite be suaugusiųjų priežiūros
namuose, gatvėje, lauke, kieme.

Nepalikite įjungtų buities prietaisų,
atidarytų balkonų, atidarytų šulinių,
degtukų, židinių. Apsaugokite laiptus,
orkaites, elektros lizdus, stalčius,
neleiskite patekti į patalpas ar spintas,
kur saugomi plovikliai ir priemonės,
keliančios apsinuodijimo pavojų, taip
pat vaistai.

3.

Saugokite nuo daiktų, kuriais
galima užspringti – sagų, sąvaržėlių,
riešutų, konstruktorių detalių.

VISŲ ŠEIMOS NARIŲ
SVEIKATA
Sveikata labai susijusi su šeimos
gyvenimo atmosfera ir kasdieniais
įpročiais. Pagarbus elgesys,
susiklausymas, asmeninis
pavyzdys, bendravimas, meilė ir
draugystė vaiko sveikatą palaiko,
o rūkymas, alkoholio vartojimas,
barniai ir nepriežiūra visada
atsiliepia neigiamai.
Naujo šeimos nario parvykimas į
namus suteikia progą prisitaikyti
prie pasikeitusios šeimos tvarkos.
Vyresnių vaikų adaptacija gali
užtrukti iki pusmečio ir ilgiau.
Kartais jiems sunku suprasti,
kodėl tenka dalytis tėvų dėmesiu.
Matykite visus savo vaikus
kaip atskirus žmones, skirkite
pakankamai ir vienodai dėmesio
ir rūpesčio.
Pastebėta, kad tiek mamai po
gimdymo, tiek tėčiui gali atsirasti
pogimdyminė melancholija ir net
depresija. Jeigu taip jaučiatės,
nedelskite, kreipkitės psichologo
pagalbos.

Po gimdymo svarbu stebėti krūtų
būklę, puoselėti žindymą, ilsėtis,
visavertiškai maitintis, vartoti
polivitaminų, praėjus dviem
mėnesiams – apsilankyti pas
gydytoją akušerį ginekologą.

Informacija parengta vadovaujantis Sveikatos
apsaugos ministerijos metodikomis ir ekspertų
patarimais.
Parengta projektui ,,Šeimų lankymo, teikiant
ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio
įdiegimas VšĮ Šeškinės poliklinikoje”

