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Eil. 
Nr. 

Amžius 

Sveikatos priežiūra Profilaktinis sveikatos tikrinimas 

Periodi
škumas 

Specialistai Privalomieji veiksmai ir būtini tyrimai 
Periodišk

umas 
Specialistai 

Privalomieji 
veiksmai 

1. Iki 1 
mėn. 

1 kartą Slaugytojas
, akušeris 
arba 
gydytojas 

Aplankyti ir apžiūrėti naujagimį 
namuose per 3 darbo dienas nuo 
išvykimo iš akušerijos stacionaro.  
Įvertinti šeimos socialinį, psichologinį 
pasirengimą.  
Patarti tėvams naujagimio priežiūros, 
mitybos, higienos klausimais.  
Informuoti tėvus apie prisiregistravimo 
prie pirminės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos (toliau – PASPĮ) 
tvarką.  
Prireikus informuoti socialinį 
darbuotoją. 

1 kartą Oftalmolog
as, jeigu 
rizikos 
grupės 
vaikas 
nebuvo 
apžiūrėtas 
akušerijos 
stacionare. 

Apžiūrėti rizikos 
grupės vaiką. 

1–2 
kartus 
per 
mėnesį 

Šeimos 
gydytojas  

Vaikui apsilankius PASPĮ, įvertinti jo 
sveikatos būklę, klausą.  
1 mėn. amžiaus, jeigu vaikas gimė 
neišnešiotas, po ABO ar Rh konflikto, 
įgimtos infekcijos, atlikti kraujo ir 
šlapimo tyrimus. 

1–2 
kartus 
per 
mėnesį 

Slaugytojas 
arba 
akušeris 

Įvertinti naujagimio priežiūros kokybę, 
šeimos sanitarinį higieninį 
pasirengimą. Informuoti tėvus apie 
ligų ir traumų, nudegimų ir smurto 
profilaktiką, imunoprofilaktiką.  

2. 1–6 
mėn. 

1 kartą 
per 
mėnesį 
 
1 kartą 

Šeimos 
gydytojas  

1. Kiekvieno apsilankymo metu 
įvertinti vaiko sveikatos būklę.  
 
2. 5–6 mėn. amžiaus atlikti:  
2.1. kraujo tyrimą; 
2.2. šlapimo tyrimą. 

1–3 
mėn. 
amžiaus  
 
 
1 kartą 

Vaikų ligų 
gydytojas 

Nustatyti ir 
įvertinti rizikos 
veiksnius.  
Esant indikacijų, 
paskirti kitų 
gydytojų 
specialistų 
profilaktinius 
patikrinimus. 

1 kartą 
per 
mėnesį 

Slaugytojas Koreguoti kūdikio aplinkos ir 
priežiūros higieną.  
Informuoti tėvus apie ligų ir traumų, 
nudegimų ir smurto profilaktiką, 
imunoprofilaktiką.  
Padėti formuoti racionalios kūdikio ir 
motinos mitybos įgūdžius. 

3. 7–12 
mėn. 

2–3 
kartus 
 
 
 
1 kartą 

Šeimos 
gydytojas  
 

1. Kiekvieno apsilankymo metu 
įvertinti vaiko sveikatos būklę. 
 
2. 9–12 mėn. amžiaus: 
įvertinti tuberkuliozės vakcinos (BCG) 
randą. 

   

2–3 
kartus 

Slaugytojas Koreguoti kūdikio aplinkos ir 
priežiūros higieną.  
Padėti formuoti racionalios kūdikio ir 
šeimos mitybos įgūdžius.  
Informuoti tėvus apie ligų ir traumų, 
nudegimų ir smurto profilaktiką, 
imunoprofilaktiką. 


