
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras linki 

tinkamai pasiruošti naujiems mokslo metams ir tolimesnio gražaus 

bendradarbiavimo rūpinantis vaikų sveikata! 

Nauji rūpesčiai, nauji iššūkiai...Kiek vilčių, kiek pamąstymų tėveliams, mokytojams ir mums, 

sveikatos priežiūros specialistams, todėl iškart norėtume atkreipti dėmesį į kai kurias mūsų vaikų su sveikata 

susijusias  problemas, kad mokslo metai taptu tik džiaugsmo ir sveikos energijos  kupini, siekiant kuo 

geresnių rezultatų. 

            Šia proga norime patarti  tėveliams, kaip tinkamai pasiruošti 

naujiems mokslo metams bei pasirūpinti savo vaikų sveikata! Kaip 

išsirinkti tinkamą kuprinę, kanceliarines prekes, pasirūpinti mokinuko 

darbo vieta bei jo dienotvarke, darbo ir poilsio režimu.  

Visuomenės sveikatos specialistai primena, kad tinkamas pasiruošimas ir 

žinios padeda pasirūpinti vaikų sveikata ir gerove.  

Vienas svarbiausių daiktų mokinukui – kuprinė. Kuprinės forma turi būti ergonomiška bei atitinkanti 

fiziologinę vaiko stuburo formą. Jei vaikas jaus kuprinės spaudimą iš viršaus, jis bandys kūprintis, ilgainiui 

atsiras skausmas pečių lanko juostoje ar ties juosmeniu. Jei kuprinė bus be specialios pakietintos „pagalvėlės“ 

ties stuburu – ji kryps nuo svorio. Speciali „pagalvėlė” esanti kuprinėje yra atrama, padedanti išlaikyti 

taisyklingą stuburo padėtį. Kuprinė turi būti tvirtai prigludusi prie vaiko nugaros. Tinkamai uždėtos kuprinės 
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Ruošiamės į mokyklą 
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dugnas turėtų būti 5–10 cm virš vaiko juosmens. Geriau, kai kuprinė iš išorės būna sutvirtinta plastmasiniu 

karkasu, kuris neleidžia kuprinei deformuotis. Vidinė kuprinės dalis, besiliečianti su vaiko nugara bei karkasas 

turėtų būti pagaminti iš minkštos bei tvirtos, lengvai valomos medžiagos. Kuprinės diržai turėtų būti ne 

siauresni nei 3,5 cm, paminkštinti. Diržų ilgis turi reguliuotis, nes skirtingu metų laiku vaikas vilki nevienodo 

storio drabužiais. Tuščių mokyklinių kuprinių svoris pradinių klasių moksleiviams turi būti ne daugiau kaip 

700 g., vyresniųjų klasių moksleiviams – ne daugiau kaip 1000 g. Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi 

viršyti 15 proc. mokinio kūno svorio. Todėl iškraustykite nereikalingus daiktus, nepersistenkite su 

pieštukų, rašiklių bei piešimo knygelių skaičiumi, o visų žaislų vieta – namų žaidimo kambaryje. 

Perkant mokyklines prekes, tėveliai turėtų pasidomėti ir atkreipti dėmesį į prekių ženklinimą. Vartotojui turi 

būti pateikta tokia informacija: 

 Jeigu mokyklinės prekės gali turėti tam tikros rizikos vaikų sveikatai, 

turi būti aiškiai atkreiptas vartotojo dėmesys. 

 Jeigu yra taikytini vartotojo amžiaus apribojimai ar suaugusiųjų 

priežiūra naudojant mokyklines prekes, tai turi būti aiškiai nurodyta. 

 Jeigu mokyklinių kanceliarinių prekių gamyboje buvo naudojamos 

cheminės medžiagos ar preparatai, naudojimo instrukcijose turi būti 

pateikta išsami saugos informacija. 

 Ant kanceliarinių vandeninių klijų ir vandeninių piešimo dažų pakuočių 

turi būti užrašyta įspėjimo frazė: „Tik vyresniems kaip 3 metų vaikams. Naudoti prižiūrint 

suaugusiesiems“. 

 Ant kanceliarinių klijų ir piešimo dažų tirpiklių pagrindu bei piešimo lakų pakuočių turi būti 

užrašyta įspėjimo frazė: „Tik vyresniems kaip 8 metų vaikams. Naudoti prižiūrint suaugusiesiems“.  

               (Higienos norma HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“) 

 

Mokinio darbo vieta namuose taip pat labai svarbi. Mokinio kambaryje vienas iš svarbiausių baldų 

yra rašomasis stalas. Jį renkantis pirmiausia reikia prisiminti, kad jis turi atitikti vaiko ūgį. Netinkamai 

parinktas mokinuko stalas bei kėdė gali būti regos, laikysenos, kraujotakos sutrikimų ir nepakankamo 

darbingumo priežastis. Netaisyklinga laikysena formuojasi ir dėl per mažo, ir dėl per didelio rašomojo 

stalo. Stalas ir kėdė turi atitikti vaiko ūgį. Stalą pastatykite kuo arčiau natūralaus šviesos šaltinio taip, 

kad natūrali šviesa kristų iš kairės pusės arba iš priekio. Jei natūralaus bei dirbtinio šviesos šaltinio 

nepakanka – ant stalo papildomai statoma stalinė lempa. Lietuvos teisės aktai vaikų baldus leidžia 

gaminti tik iš saugių vaikams medžiagų, todėl būtų geriau pirkti sertifikuotus, paženklintus vaikų 

baldus. Vaiko baldų paviršius turi būti glotnus, matinis, lengvai valomas, atsparus plaunamosioms 

medžiagoms. Baldai turi būti lengvi, be aštrių briaunų ir kampų.  

Ne mažiau nei mokyklinės prekės ar tinkama darbo vieta, svarbus 

ir vaiko dienos režimas. Tai racionalus įvairių veiklos rūšių 

kaitaliojimas, kurių tikslas – ugdyti darniai išsivysčiusį vaiką, gerinti jo 

darbingumą, atitolinti nuovargį, saugoti ir stiprinti sveikatą. Pradėjus 

lankyti mokyklą keičiasi vaikų dienos režimas, veiklos pobūdis. Vietoj 

judrių žaidimų vaikai didelę dienos dalį praleidžia mokyklos suole, 

mažėja jų fizinis aktyvumas. Net tie mokiniai, kurie laikomi visiškai 

sveikais, dažnai skundžiasi fiziniu ir protiniu nuovargiu, galvos ir pilvo 

skausmais, nervingumu. Kartais tai yra neracionalios mitybos, fizinio 

pasyvumo ir netinkamo dienos režimo rezultatas. Pagrindiniai mokinio 

dienos režimo elementai – tai mokymasis mokykloje ir namuose, užklasinė ir darbinė veikla, aktyvus poilsis 

kuo ilgiau būnant gryname ore, reguliari ir visavertė mityba, fiziologiškai visavertis miegas. Moksliniai 

tyrimai apibrėžia tikslų laiką, kada vaikas turėtų miegoti. Pats geriausias miegas imuninei sistemai stiprinti ir 

atminčiai suformuoti bei sutvirtinti yra nuo 23 val. iki 3 val. Ši miego fazė ypač reikalinga vaikams Jei norite, 

kad vaikas gerai mokytųsi ir būtų kūrybingas, jis, pirmiausia, turi giliai miegoti nurodytu metu. Taip pat 

nustatyta, kad trumpas apie 15–30 min. snūstelėjimas dienos metu pagreitina atminties susiformavimą apie 15 
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procentų. Kuo jaunesnio amžiaus žmogus, tuo jo protinei veiklai ir imuninei sistemai didesnę įtaką turi 

pilnavertis miegas (šaltinis http://physrev.physiology.org/content/physrev/93/2/681.full.pdf).   

 
 
 

 Po vasaros atostogų, grįžus į ugdymo įstaigas, įspėjame, dėl itin nemalonios problemos – 
pedikuliozės (utėlėtumo), tačiau su ja susidūrus nereikia išsigąsti.  

Opi problema- utėlėtumas 



Visuomenės sveikatos specialistai pataria, kaip šių parazitų atsikratyti. 

Tėvai, prašome Jūsų, rūpinkitės savo vaikų asmens higiena. Neleiskite, kad dėl to Jūsų 
vaikas mokykloje patirtų patyčias ir užgauliojimus. Įspėjame, kad tėveliai, kurie 

sąmoningai nereaguos į mokyklos pranešimus, dėl savo vaikų higienos nepriežiūros, bus 
perduodami mokyklos socialiniam pedagogui, vėliau – ir vaiko teisių apsaugos tarnybai. 



 

 
 
         Viena iš pagrindinių sveikos mitybos taisyklių teigia, kad būtina kelis kartus per dieną valgyti įvairių, 
dažniau šviežių vietinių daržovių ir vaisių (nors 400 g per dieną). Tą patvirtina ir Pasaulio sveikatos 
organizacija, kuri rekomenduoja kasdien suvalgyti bent po 400 g vaisių ir daržovių, neįskaitant bulvių. 
Tyrimais nustatyta, kad tiek Lietuvos suaugę gyventojai, tiek vaikai nevartoja tiek daržovių ir vaisių, kiek 
rekomenduojama. 

Vitaminai ir 
mikroelementai 

Poveikis Augalinės kilmės  
šaltiniai  

 
 

Antioksidantas 
-skatina audinių  atsinaujinimą,  
-stiprina imunitetą, 
-gerina geležies įsisavinimą. 

 
 
 
 

 Antioksidantas 
-apsaugo nuo vėžio, širdies ligų, 
-veikia kraujo krešumo sistemą,  
-reprodukcinę sistemą,  
-medžiagų apykaitą. 
-maitina plaukus ir odą. 

 
 
 
 
                                                                          

             Būtinas:   
-smegenų ir nervų sistemos veiklai, 
-hormonų gamybai, 
-svarbus energijos gamybai ląstelėse,  
-padeda lytinių hormonų gamyboje, 
-natūralus antidepresantas. 

 
 
 

 Folio rūgštis būtina:  
-baltymų sintezei, 
-svarbi augimo ir raidos procesams,  
-apsaugo nuo aterosklerozės, 
-būtina mažakraujystės profilaktikai. 

 
 
 

 
 

 -dalyvauja daugiau kaip 300 
 fermentų veikloje, 
-reguliuoja medžiagų apykaitą, 
-energijai ląstelėse kaupti nervų,  
plaučių, širdies ir raumenų veiklai,  
-nervų laidumui, atsipalaidavimui. 

 

                   -organizmui augti,  
-kaulams ir dantims formuotis,  
-odai, virškinimo, kvėpavimo organų 
gleivinėms normaliai veikti,  
-stimuliuoti imuninę sistemą. 

 

 - kaulų ir dantų formavimuisi,  
-normaliam augimui  
-širdies ir laidžiosios sistemos veiklai,  
-kraujo krešėjimui,  
-raumenų kontrakcijai, 
-širdies raumens laidumui. 

 
 
 
 

 -hemoglobino sudedamoji dalis, 
-svarbus imunitetui, 
-raumenų veiklai,  
-normaliai centrinės nervų sistemos 
veiklai, 
-įeina į kai kurių fermentų sudėtį. 

 
 
 
 

Skatinkime valgyti daugiau daržovių 
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Daržovių reikšmė žmogaus mityboje labai didelė. Jie žmogaus organizmui tiekia vitaminus, 
skaidulines medžiagas, tame tarpe ir pektinines medžiagas, mineralines medžiagas, organines rūgštis, 
angliavandenius. daržovių ypatinga reikšmė yra ta, kad jie aktyvina virškinamųjų liaukų sekrecinę veiklą, 
ypač pepsino liaukų. 

Patariama valgyti kuo įvairesnių daržovių i, nes jų sudėtis labai skiriasi. Geriausiai – šviežios, 
Lietuvoje (vietinės) išaugintos daržovės. Kai trūksta šviežių vaisių ir daržovių, galima valgyti ir šaldytas ar 
džiovintas, retais atvejais ir konservuotas, jeigu jos nelabai sūrios.  
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Profilaktiškai pasitikrinę sveikatą, visi mokiniai mokyklai 

privalo pateikti nustatytos formos pažymėjimą (statistinė 

apskaitos forma Nr. 027-1/a) „Vaiko sveikatos 

pažymėjimas“ kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d.  

Vaikų ir paauglių profilaktinių sveikatos patikrinimų dažnį ir terminą iki kurio informacija apie 

sveikatą turi būti pateikta mokyklai Lietuvoje nustato LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas ir Lietuvos 

higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai “.  

Tokių pažymėjimų reikalaujama kasmet ir moksleivių tėvams tai ne naujiena. Problema ta, kad 

dauguma žmonių reikalus įpratę tvarkyti paskutinę dieną. Tiesiog savo vaiko sveikata reikėtų susirūpinti 

anksčiau, ne vasaros pabaigoje. Jei sveikata buvo tikrinama metų laikotarpyje ir nebuvo nustatyta sveikatos 

sutrikimų, o vaikas prieš mokyklą jaučiasi gerai, galioja prieš pusmetį ar anksčiau gydytojo išrašyta pažyma. 

Dėl moksleivio sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją 

įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku. Reikia 

žinoti, kad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas (dantų 

gydytojas). Rekomenduotina atvykti pas savo šeimos gydytoją jau 

pasitikrinus dantų būklę. Svarbu atminti, kad vaikas turi būti lydimas vieno 

iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima.  

Profilaktinio patikrinimo metu pamatuojamas ūgis, svoris, patikrinama rega, 

laikysena, išmatuojamas kraujospūdis, esant kokių nors nusiskundimų vaikas 

siunčiamas pas gydytojus specialistus. Turi būti atlikti kraujo ir šlapimo tyrimai, tačiau jei tokie tyrimai buvo 

atlikti mažiau nei prieš metus ir nenustatyta pakitimų, tyrimų nereiktų kartoti. 

Tėvai turi atkreipti dėmesį, kad gydytojas nurodytų kokią fizinio pajėgumo grupę mokinys galės lankyti. Taip 

pat turi būti nurodytos rekomendacijos, jei mokinys turi sveikatos sutrikimų: dėl fizinio krūvio, dėl mitybos, 

dėl regos, vengtinų alergenų ir panašiai. Pažyma apie moksleivio sveikatos būklę turi būti pristatyta 

visuomenės sveikatos specialistui mokykloje. 

Informacija paruošta pagal Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro ir SAM  medžiagą. 

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė,  

atsakinga už vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą 

 Irina Vidžiūnienė 
 

Mob.8 670 46 707, el.paštas: vsb.siuliuraj.jaunimas@gmail.com 
  

SVARBU ! 
Mokinių profilaktinis sveikatos patikrinimas 
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