PRIMENAME TĖVELIAMS

NAUDINGI KONTAKTAI

Kad mūsų poliklinikoje vyksta vaikų krūminių
dantų dengimo silantinėmis medžiagomis
programa. Programa skirta vaikų nuo 6 iki 14
metų krūminių dantų kramtomųjų paviršių
ėduonies prevencijai. Norime padrąsinti mažuosius
savo pacientus, kad dantukų silantavimas neskausminga procedūra, ji trunka vos keliolika
minučių todėl bijoti tikrai nereikia, o tėveliams norime
priminti, kad laikas tinkamas silantavimui - labai
trumpas, todėl geriausia silantais dengti ką tik
išdygusius krūminius dantukus.

Greitoji pagalba
112 (pavojingų gyvybei būklių metu)

Taip pat rekomenduojame tėveliams neatidėlioti vizitų pas šeimos gydytojus, nes
išduota sveikatos pažyma (F 027-1/a) vaikų
darželiams ir mokykloms, galioja vienerius
metus.
Susistvarkę dabar, išvengste ilgų eilių paskui ;)

VšĮ Lazdynų poliklinika šį lankstinuką skiria
mažiesiems pacientams jų tėveliams ir seneliams

VšĮ Lazdynų poliklinikos
vaikų ligų skyriaus registratūra
(8 5) 216 8887 (Architektų g. 17)
VšĮ Lazdynų poliklinikos
budintis gydytojas
Tel. (8 5) 266 3110
Poliklinikos nedarbo metu
terapinę pagalbą VAIKAMS suteiks
Vaikų ligoninė Viešosios įstaigos
Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų ﬁlialas
(Santariškių 4)
Poliklinikos nedarbo metu
traumatologinę pagalbą VAIKAMS
Vaikų ligoninė Viešosios įstaigos
Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų ﬁlialas
(Santariškių 7)

Kvepia vasara žalia,
Kviečia iškylauti...
Su žilvičio kraitele
Aš einu grybauti.
Šarka rėkia - krės krės krės!
Lėkdama per kelią.
Baravykai kepures
Man iš tolo kelia.
(Kostas Kubilinskas)

Kūdikiai ir sveiki vaikai
VšĮ Lazdynų poliklinikoje
proﬁlaktinėms apžiūroms ir vakcinacijai
registruojami iš anksto (8 5) 2168887

VšĮ Lazdynų poliklinika
Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius
Tel./faksas (8 5) 244 4912
El. paštas info@lazdynupol.lt
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ARTĖJANT VASAROS
ATOSTOGOMS
Kol mažieji svajoja apie maudynes su draugais ir
dviračių lenktynes, norime seneliams ir tėveliams
priminti apie galimus pavojus tykančius
atostogaujančių vaikų ir kaip elgtis, jei mažasis
padauža perkaito saulėje ar nusibalnojo nosį.
Vienos iš sunkesnių traumų, lydinčios mažuosius,
yra lūžiai, išnirimai ir patempimai, todėl jei
įtariate vieną iš šių traumų, būtinai vykite pas
gydytoją, o jei abejojate, tuomet galvokit, kad tai
viena iš šių traumų.
Visiems kaulų išnirimo, patempimo atvejams
būdingi panašūs simptomai:
 stiprus skausmas,
 tinimas,
 deformacija,
 neįprasta galūnės padėtis,
 sutrikusi galūnės funkcija (žmogus negali
pajudinti galūnės ir neleidžia jos paliesti).
Jokiu būdu patys nebandykit atstatyti išnirimo,
tiesinti iškrypusią galūnę, sukti, tempti sąnarį ir tt.
nes galit dar labiau pablogint vaikučio būklę.
Tokiais atvejais galit ant sužeistos vietos dėti šaltą
kompresą, įvyniokit į audinį keliais sluoksniais, jei
turit šaldymo kameroje ledukų maišelį, šaldytos
mėsos gabalą, toks kompresas padės sumažinti
skausmą ir uždegimą.
Jei mažylis nusidegino, nudegusią kūno vietą
pakiškit po bėgančiu šaltu vandeniu ir palaikykit
apie 10-15 min. Jei rūbų audinys prilipo prie
žaizdos jokiu būdu jo neplėškit, žaizdos taip pat
negalima tepti aliejumi, sviestu ir nepradurkit
pūslių nes atversit kelią infekcijoms, žaizdą
apriškit švariu medvilniniu arba lininiu audiniu,
sugirdykite vaikui nuskausminamųjų.
Jei nudegimas didesnis arba kelia jums nerimą,
būtinai atvykit pas mūsų medikus, jie suteiks
mažajam pacientui pagalbą ir pakonsultuos kaip
prižiūrėti ir gydyti nudegimą.

Net ir nedidelis galvos smegenų sutrenkimas
kelia tėvams didžiulį nerimą nes rimtesnių
pažeidimų simptomai iš pradžių būna vos
pastebimi. Todėl mes patarsim į ką reikėtų atkreipti
dėmesį jei Jūsų mažylis pateko į bėdą. Jei vaikutis
susitrenkė galvą ir trumpai paverkęs toliau ramiai
žaidžia, greičiausiai rimtos traumos jis nepatyrė,
bet mažylį stebėkit ateinančias 24 val. Tačiau jei
vaikutis:
 išbalęs,
 skundžiasi galvos skausmu,
 verkia po sutrenkimo ilgiau nei 20 min.
 mieguistas,
 pykina,
 akių vyzdžiai nevienodo dydžio,
 vaiko būklė nepasidarė normali per 6 valandas,
 sulėtėjo kvėpavimas,
 vaiko neaiški kalba,
 vaikui iš nosies arba ausies kraujuoja, arba
išsiskiria kraujingos išskyros (tai gali būti rimtos
traumos požymis – gali ištekėti smegenų
skysčio)...
Tuomet nedelsiant kreipkitės į medikus, net jei
po vaiko galvelės sutrenkimo aukščiau išvardintų
simptomų nepastebit, bet vis tiek jaučiate nerimą,
nebijokite atvykti pas mus konsultacijai.
Jei vaikučiui įgėlė bitė. Jei vaikutis nealergiškas
bičių nuodams, tiesiog ištraukite geluonį, bet jei
vaikutis alergiškas, nedelsdami kvieskite
greitąją pagalbą. Alerginės reakcijos simptomai
pasireiškia sunkiu švilpiančiu kvėpavimu, sunkiu
rijimu, ištinsta veidas, gerklė, atsiranda dilgėlinis
kūno išbėrimas, kuris išplinta plačiai nuo įgėlimo
vietos, svaigsta galva.

Jei vaikutį ištiko lengvas saulės smūgis, jis
skųsis ūžimu ausyse, pykins, skaudės galvą, jokiu
būdu neduokite vaikui prakaitavimą
skatinančių vaistų pvz. aspirino. Į saulės smūgį
labai panašus šiluminis smūgis tik jis ištinka
uždaroje tvankioje patalpoje, simptomai taip pat
panašūs į saulės smūgio. Jei vaikas nualpo būtinai
kvieskite gydytoją arba patys skubiai vykite pas
medikus. Bet kol bus suteikta medicininė pagalba
ligoniukui ant galvos, kaklo ir šonų dėkite šaltus
kompresus, jei pas gydytoją važiuosit patys,
pasirūpinkit, kad mašinoje būtų vėsu, atverkite
langą.
Jei vaikas susižeidė akį visų pirma neleiskite
vaikučiui jos trinti, prieš apžiūrėdami akį švariai
nusiplaukite rankas. Jei vaikutis negali atsimerkti
pats, nesistekit per jėgą patys atmerkti jo akies,
nes gali būti pažeistas akies obuolys, jei akyje yra
svetimkūnis ir negalite jo pašalinti, nedelsiant
vykite pas medikus. Vykstant pas medikus arba jų
laukiant apriškit abi akis raiščiu tam, kad akys
mažiau judėtų, jei aprišit tik sužeistą akį, ji judės
lygiai tiek pat kaip ir neaprišta, todėl gali būti dar
labiau traumuojama. Jei į akį pateko chemikalų,
akį praplaukite gausiu vandens kiekiu, uždenkite
sveiką akį, kad plaunant ir į ją nepatektų
chemikalų. Plaunant stenkitės, kad akis būtų
atmerkta ir vanduo tekėtų į vidinį akies kampą, o
išbėgtų iš išorinio. Periškite abi akis raiščiu ir
nedelsiant kreipkitės į medikus, jei akyje liko
chemikalų dalelių patys jų nešalinkite, nes taip
galit dar labiau sutraumuoti akį.

Jei vaikutis perkaito. Karštą dieną visuomet yra
didelė rizika, kad vaikutis perkais arba jį ištiks
saulės smūgis. Jei vaikui staiga pakilo temperatūra
ir yra galimybė drėgnu vėsiu rankšluoščiu ištrinkite
jo kūną, uždėkite ant galvos vėsų kompresą, bet
nevėsinkite kojų jos turi būti šiltai, patartina net
užmauti vilnones kojines, duokite vaikučiui (jei jis
gali gerti) daug skysčių arba sultingų vaisių:
aplesiną, citriną, aviečių...
2 mm

